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0 ΕΙΣ 

ΗΪοττύ ἄθθισθῦθ 10 ΤηθὶΠ6 ΒΟΠῸΠ ΟΥ̓ Π]ΘΕΓΘΥΘΠῚ Δ Π,ΘῊ 

δηροκῆπαϊσίθ ἀιβραθθ ἀ6Γ φουβομθη ὈΙΡ6]  θυβθύχαμρ (θ᾽ 

ὁ ΘΠ ΘΙ Κοὶθ. ΤΟ οἹαθθθ ἀδιην τη ῃυ θη ὈΘα Υ πΊβ5θη 

4 ΘΗ ΒΡΥΘΟΒΘΗ: ἄθπηθη, 416 5101} τηἱῦ (ΘΓ ΚΥΙΠς 465 πθοαὐθθίδ- 

μηθη ΠΟ Πθη ἰθχίθθ θΘϑο ἃ Πρ Π, πὶγα οἷπ τυ Ι]ς ΜἹ]ΠΠΚΟΙΏΠΊΘΗ 

56 1πΠ, (65 ΙΠΠΘη ΘἷπΠ6 850 8106 416110 ἄθν ἀβροιη] ]θίογαπρ χὰ 

θΘαΌθιΘ οπαύχαηρ ἀαγθιθ θῦ; ἀ θη] θπῖρθη, ὑ6 1616 416 ροὐ]- 

5016. ΒΡΓΔΟΠΘ. Ζαχη σοσθηβία 6. ἸΠΥ65 ΒὑΠα]ΠΠ15 ΤηΔ ΟΠ ΘΠ, ΤΏ155 

ἀατῶπ ΘΘΙΘρΡῸΠ β6ῖη θη Κα  ΙΒΌΠθη ἀρραγαῦ ἀπα γΟΥ 8110 1 

416 σγαπαϊαρθ 465 σοὐβοῃθη ὑθχύθβ, ἀθη οΥ ΘΟ Π]ΒΟΠΘΠ, ὙΟΤΔΙΒ 

͵θποῚ σοῆοββοη ππα ἀ6Γ ἀπ Ὀθϑύθῃ οοιητηθηΐαν ἀασ Θηὐ μὰ], 

ὈΘΙβατητηθ Ζὰ ἤπάθη. ἀϑτπ πμᾶθ 10 80} π00} ἄρῃ ἰαὐθὶ- 

πἰβόπθη, ὑθχὺ ἀ61 Τὔα]α θη σουβοι θη πα ο ΘΟ ἢ ]ΒΟΠ θη. σΘρΘη- 

ὨΡοΥροβϑίθ!]ῦ, ΘΠΠ ΠΙΘΙ ΟἾΠπ6 ΘΥΠπΘαΐθ ΟΡ ΟΥϑομαπρ ἰζα]16η1- 

5006. ΠαΠ ἀβοῃ τ Ὁ6η οὐνγὰβ σοηϊροπηᾶθθ τὰ 1οἰϑύθῃ γᾶγθ; 800} 

ΒΟΠθαΐθ 0 ΤΪ0 ἢ 46 ὑπηΐαπρ 465 σηΖ0η ΠΟΘ ΤΠΘΠΥ Ζὰ 

γΟΙΡΥὔβθου. [ΙΟἢ ΠΔΡ6 100} ἀαγαπ Ροϑομγᾷπκὺ α16 Ἰαύθιη]- 

Β0Π6 ὙΘΙΒΙΟΠ, ΜΗ 5160 ᾿Τροπα ἴῃ Ροίγδομῦ χὰ ΚΟΙΏΠΊΘη 50Π]1ΘΠ, 

ἴῃ ἀθη ΔΗΠΠΘΙ ΠΡΌ Π ΔΗΖΟ γΘη. πῃ ὕβηϊρθη γΘΓΘΪθ6. ΙΘἢ 

ἄρῃ 0561 ἴπ Ὀο γοῖϊ ἀ6Υ οἰ πυ]ο ὑπ ηρ 405 ῬΌ0Π8 δα 6 Π. Β0Π] 1158 

ἀογ οἰπ]οιύπηρ. 

ἩὔδονΣο νο τε το 



ΥΙ ψοΙγΘαθρ. 

Μῦμπθο υπὰ ἤροίθθ Πᾶ06 10} 61 ἀΘΥ Δυθοὶῦ πἰοηῦ σοδραῦ; 

ΔΌΘΙ ἀἃ τηἷν πηθῖπθ ὈΘΙτβοθβομᾶ 6. ΠῸῚ ὙΥΘΠΪρ' Π]1586. ἸΊ6556Π, 

ἰϑὺ οἷπθ στϑῖῃῆθ γὸὺῃμ Ἰδῆτοθ ἀαιθοΥ πἰπσορδηρθη. δη 

τηῦσθ ΤΠ ΘΘΥ586, Ὑ16 ΘΠ] Ἰηθῖπθ6, ἀπρθαθαϊθηαθ. ἀπρΊ]Θ10}- 

Ποιύθῃ ἴῃ ἀΘΥ ὈΘΙΔΠαΙππρ' θη ΒΟ] ΘΗ. 

Ἐπ ὈΙοΙδὺ τὴἷἱγ ποὺ ἄρτι Ηθιγῃ ῬΙΟΐΘΒΒΟΥ ΖΘΟΠΘΥ, 

46Υ τηΐο σὰ ἀἴθθθπι πἀπἰθυ στη θη οιτηα σὺ πα ταΐο ἀΔὈ6] 

τη ταῦ μὰ ἰαὺ ππἰουβυλὑχὺ μαὺ, Ηθιμ τ. αθυϊηρ ἴῃ 

ΗΔ8116, Ἃ6᾽ τη, ὈοΘὶ (θ᾽ ΤΘΥΪΒίου. ἀοΥ ἀγποκθορθη ὑγ Όγ0}}6 

μα σο]οϊθίοὺ μαῦ, 50 10 ἀρ ὙΘΙΘΡῸΓ Ηθιγμ ΒΟΥ Γ ΔΩ 

(ἅν νἱ θ᾽ δο6 5. ΓΘ Πα ΠΟ Π65. Θη ρθρ ΘΠ ΚΟΙΏΠ]Θη 810} ἃ ΟΙΘΒΘΥ 

β06116 τηθίπθη Δα ΠΟ δ ρθα ἀδηκ ΔΒΖΙΒΡΙΘΟΠΘΗ. 

Εσίαγὺ ἀθη 60. 8011] 1870. 

ΒΟΓΠΠδΙΥαΐί. 



ΕΙΝΨΕΤΤΟΌΝΑ. 

Πᾶθ5 ΜῈ ἴῃ ΟΟΥ 5] ΌΘΥΠΘη. ΠΔΠαἀΒΟ Υ Ὁ σὰ ΤΠΡβ841 ἀπ 
ἴῃ ἀθπ Μπά ον ΠΔΠαἀβο θη ἀοΥ ΕρΊδίθιη, 465 Μαῤπϑαβ,. 

ἋἀοΥ ὈἤοποΙ ἔβα ἀπ Νομρθιηϊα ὈΥΠπΟΠ ϑυΐϊοκα ἀἋΟΥ γοὰ θη 

Ἐγοποη νου τη Δ 0ἢ. οὐ μηὔθη οὐδοῦ ὈΙθ6] 1 θογβούζαμῃρ, 
Ὀοβιύζθη,, πηου]]θοὺ ΚοΟΙΠΘ ΠῚ υγ168];: ἀθπη 616 σοὐϊβοι θη Ὁ1- 
Καπᾶρῃ γὸρ ΝΟΔΡΟΙ ππὰ ΑΥ̓ΘΖ20 ΖΘΊρΘη 1πὶ ΘΒ η ΠΟ Π6η α16- 

5610 6 50 γὉ ἀπα ΚΡΥΔΟΠ6, πα ἴῃ 61 οἴπμθῃ ΜΔ πάθοι Π8πᾶ- 

90 ΠΠὉ δῦ οἷη ΚΑΙΘΠαΘΥ {δι ] γγ6 186. οὐ] θη, ἀΘΙ ἃἀἃ5. γΟ]κΚ Θ᾽ 

(ἀοὔθη (Ὧπὰ πύρα 81) πϑιηθη}] 10} οὐ τἀ ηΐ. 
ΑΒ. γϑυΐαββθου αἴθθΘῚ ρΟὐβοηθη ΒΙΡ6]  θογβθύζιπρ πὶγὰ 

γα] ῆ]α 1 σοημδηπῦ, πηϊὺ ἄθβϑθη ᾿ΘΌΘΠΒΙΔαΪ ὙΓ ἀπ5 σαπδομϑὺ 
σι ὈοΒΟμ Πρ οη. ΠΔΌΘΗ. 

Εὖ Ὑα]Π]ὰ5 ΙΘθθη Π θη παπρύβδο] 10 χυγοὶ ἃ116 Ὀουιοῦθ 

Ὀοάἀθαθαιηρ, ἀοΥ ἃἀθ5. ῬὨΙ]ΠΟΒΙΟΥΡΊΒ, ΘΙΠ65 ΑἸΔΠΘΙΒ, ΟΘΥ ὉΠῚ 

440 Ἰοθίθ, ὑππα (οὐ 465 Απὐχθηίι. ΕΥΒΌΘΓΘΙ ἰϑῦ ὯΠ5 ᾿ΘΙΘΥ 

1) ΤΙΘΒ6Υ, θυ ϑοῃέ ρούβοῃθῃ, πδιηθηβου μη ὮΔΡ6 160} τ]0 ἢ} ἀθ6Υ8]] 
Βοαϊοπί. 516 ᾿ἰϑύ γσὸπ ἄθηη Οοίθη Φοιπδπᾶθε (6. 681) ὑπὰ σομ ΟΔΒΒΙΟΟΥ 
(ὙὈ]Ρ1145, 5. Οδβθιοά, Ἡϊβίουία ἰτιρατία ὙΠ1Ι, 18) ὑβρου]οίοσί, Ὑθυρ], 
Οτίτημη, Οτδιητηδίκ 2. δυβραθθ 1 ρΡ. 57, Ἠοϊίστηδημ, ΑἸ ἀουΐθομθ Οατδῖα- 
τηϑκ 1, 1 Ρ. 40, Κ'ΟΒΙΘΙΟΠοΥ, 16 ἀθαΐβομθ ϑρυδοῆθ Ρ. 92. Ὑυ]ῆ]αβ βομ 16 Υ 
Αὐχοπίϊιβ βοησοιδύ 1416, Μαχιπηῖη οἴηται] ΗΠ ]1ῆ]84, Ἰβιᾶου Οα]ῆ]45, Ῥμῖ- 
Ἰοβίοτρίυβ Οὐρρίλας, Ῥοοταίοβ, ϑοΖζοιηθποβ, Τμθοάοτοί Οὐλφίλας. 885 
ἀδ5 δηϊδυΐοπᾶθ Υ ὙΟΥ τὶ ἴῃ ]Ἰαἰθι ΠΙΒΟΠΘΓ ἀπ ροΥΙΘΟΒΙΒΟΠΘΙ ὉΠΊΒΟΒΓΘΙ Πρ; 
πῖομύ δυδροατνοκύ σαυσάθ, ουκΊᾶχσύ 5100} δὰ8 ἄθπι οἱ ρϑππ] 16:9 π γοθ 8} 156 Π 6 
ΚΙαηρθ ἄθββϑιθθπ, ἅμιμη) 0} ἄθπι Ὧθ5 Θηρ]ἸΒοηθη Μ, 5. Πιθίοι, ἴὔθον ἀ16 
ΑἙΒΒΡΥομ6 (65 Οοὐμίβομθη, Μαγθυτρ 1862 Ρ. 71. Ἔοηβδο σψαγὰ ὉΠ]4116 
Γὰν ὙᾺ]1Ρ114, ΟἹάτοροίπα ἐὰν Ὑυρταρυΐο, 16 ὉΠ ρσαραβ ἐν ὙΠΠρΡαρρΒ, ὕ]16- 
τὶβ ΠΣ Ὑ1Π)ΆΤΘΡ5 ΡΟΒΟΒσΘθοη, Ἐπ δύ πἱοηῦ ΔΠΖΙΠΘΏΤηΘη, 4855 ἱπὶ Οοί- 
ΒΟΉΘΗ 56]08ῦ, 80 ἴτὴ ΑἸ ΠΟΥΘΔΙΊΒΟΠΘΗ, Κ᾽ ΨΟΥ ἃ ΔΡΡΘΙΆΙ]Θη 5861, ἀᾶ ὉΠΒΘΥΘ 
ΒΑΠαἀβο τ οι πἴθ ἴθ θ᾽ βοσθι θὴρ ΥῸΠ γὉ]}85, νυπᾶβ, συ]ρὰβ, νυ]ρᾶρβ 
ΒΟΥ ΔΠΚΘη. [Ἶ|π βθῖπθπιὶ σούϊβο ἢ νογξαθβίθη ἰθβϑίδμηθπίθ (βάθη βιάση βου ύδηη 
ῬΟΡυΪο 5101 ὀτϑᾶϊδο θυ! 14) σα 4150 Ὑα]1Π]8, βθίπθη πᾶπι6η ΟἾΠ8 ΖΥΤΘΙ76] 
τηῖξ. δηϊδυίθπάθιη Ὑ φσΘΒΟΒΥΙΘΡΘη ΠαΌΘΠ, ὙΘΠΠΡΊΘΙΟἢ Αὐχοηίϊϑ ἴπ ΒΘ ΠΟΥ 
Ἰαύθ πἰβοῆθη ἀροσβοίζυπρ Ὁ]Η1α ροβούχζύ Βαύ, 

41 
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ΥΠῚ ἘΠπΙΘιπηρ. 

ΠῸΙ ἴῃ οἰπθ πὶ διδχιιρα ἀθ5 ῬΒούϊαΒ. ουπαϊίθηῃ (Εριύοιαθ ΤΠ, 56) 
ἀπα Ἰααὐοὺ 50: 

{πὴ ἀἴθ86 χοὶῦ, ϑασὺ ῬΒΠΠοϑύουρΙαΒ, μὰ 06 ὕ{Ὀ}Ἐ11ὰ8 δ5 
ἄρῃ ϑκγύμθηῃ θηβοιύβ 465 [βῦγοβ, ὑ ]οΠ6. ἀ16 αἰΐθη. , ἀθύθπ᾽, 
16 16ἰχὺ ΙΘΡΘπᾶθπῃ ,οίθμ᾽ (Γότϑους) ΠΘΠΠΘΗ, οἷπ ΘΊΟΒΒΘΒ, 
γοὶκΚ δαΐ τὐπβομο5. σοθιθὺ ΠΟΥ οΥρογῦ, Ἃ488 ΘΟ ΘΠ. 561 ΠΘῸ. 
ἔγοτητηϊρ κοῦ 5. ἀθῃ ΠΘΙΠΉ]ΒΟΙΘη. 5120 ὙΘΙΥ]ΘΌΘΩ ὙΥΔ] ; ΖῸΠῚ 

ὀμυβυθαίαπιθ μᾶ06 516} ἀδ8 γοὶκ ἀπῇ [Ο]σοηαθ θῖβο ὈΘΚΘΗσῦ. 

Τμΐο ἀΟΥ ΠΘΙΎΒΟΠΔΙ ἀ65 Α]ουϊαπι5 ἀπ 465 (ἀ411Π1|6η ἢθ] 

ΘΙΠ8 ΟἼΌΒΒΘ 50ΠᾺ ἀοΓ ἸΚγύμθηῃ 160Πη560105 (65 [Βὑ1Ὸ5 ἴῃ ΤΟὔΠη]- 
Β0Π65 ρουϊθῦ οἷπ. 8516 ἀυγοῃβο 0 οἰμθη ΘὙΌΒΒ5ΘΠ [681] 

ἘΠΤΟΡαβ, βθύχίθῃ ΔΘ 800}. ΠΟ. Α510ὴ Ὦθθ᾽ ππα ἀγδπρθη 

πδοἢ Οαϊαίίϊα ἀπ Καρρδάοκίθη. γὸῦ ἀπᾶ οὐρα θύθῃ. Υἱ6]6 
ΘΟ ΔΠΡΌΠΘ, ἀδηπηὐθ} 810} ΠΟΙΟῚ, ἀπ ΚΘηγύθη τη]ῦ ΥἹΘΙΘΥ 

θοαΐθ πᾶοῖ Πᾶιθθ ζαγοκ. Πὲ5 σοίδηροπθ οοὐνο στ ΠρῸ 

γΟΙΪΚ ΔΡΟῚ ὈΟΚΘΗγῦΘ ἀαγο}) 5θη Ζαβϑιη ΘΠ] 6 θη. τηἱὺ θη ὈΔ1- 

ῬᾶγΘα πἰοῃὺ πθηϊρθ ἀθυβ6 1] 06 σὰ σοὐύοϑί γον μα ον γκῦθ 
4885 510 ΟΠ ΒΌΠΟΠΘη. οἸΔα θη δηθίαϊυ 465 ποι ἀπἰβομθα ἃππ8}- 

τ106η. Ζᾳ ἀἴθθθι Κυϊθρθρθίδη ρθη θη οϑηδγῦθη ἃ 0 (16 γοῦ- 
[Δ μγθη ἄἀθ5 {ΠΡΏ18ὰ5, ΚαρΡρδάΟΚΘΙ ἸΠΓΟῚ δὈβὑθιημηπηρ Π8ΟΉ, 

5 ἄθη ἀογίο ϑαδδρο] πα π8}6 Ὀ6] Θ᾽ βἰααὺ ῬδιΠΔΒ808. 
ῬίοΒου ΤΎΡὮΙ]ὰ5. 4150 ἔηγύθ 4θπη ἃδΖαρ' 461 ΟἹ δα ρθπ., π80}- 
ἄθπη 6 Ζὰ ἰῃγθπ οἰβύθῃ ὈΙΒΟΠοΙ οἰπροβοίχὺ γᾶν; ἀϊ656. οἷπ- 

βϑύψιηρ ΔΌΘΙ ΜΓ [Ὁ]Ρ ΘΠ ΘΙ 556) ΘΙΡΘΠΘΘη. ΟΠ (61ὴ 

ΠΘΙΥΒΟΠΘΥ (65 γΟΪΚΒ χὰ ΟὈπδύδη 5 οι ΐθη. ΖῈ1 οοβϑδη βοῇ 

τηϊῦ ἃπᾶάρθγθη ΔΟσοβομιοκὺ --- ἀθηπ ὅθ 416 ἀοιίρθη Ὀαγθὰ- 
ΓΘΩΥΟΙΚΟΙ ΜΆΘΗ ἄθη ΚΑΙΒΟΙ ἘΠ ΘΙ ΟΓ ΘΠ --- ΜΓ ΟΥ̓ ΥῸΠ 

ΒΌΒΘΌΪΟ5. ἀπ ἄθη Ὀ6ὶ ἴῃπὰ Ροἤπα]οῃθη ΙΒ θη ΕΓ 416 

Ομχιϑύθη. ἴῃ (ἀοὔθη]απάθ ογαϊηϊσῦ; απὰ 06 ΘΓ πῃ Δ ΠῸΘΙῊ 

αἸπρθη [ὯΓ 510 βουρίθ, οὐ πα ΘΓ ἃ0 ἢ οἷπ6 οἷρηθ 50 ἢ 0 ΓΙ 
516 ἀπὰ ᾿βρογβθύχυθ ἴῃ 'Πγ6 ΒΡΙΔΘΠΘ Ἃ106 σαῃχθ ΠΘΙ]ΠσΘ ΒΟΒΥ ΤΠ, 

ΔαΒΡΘΠΟΙΏΙΏΘΠ 16 ΒύοΠοΥ ἄἀθι ἸΚδπῖρο, ἄὰ ἀϊθθθ ἃ16 ροβομ]ο!ῦθ 

γ0Π Κυΐορθη ΘΠ 6] 0θπ, ἀΔ8. γΟ]Κ ΔΡΘΙ Κα] ΘρΌΤΊ80}). γῶν ἀπ 

ΠΠΘὮΤ Θ΄Π08 χρ6 15. 561 Π6 0 Και δῦ, 418. ΘἰΠ65. Δη 1605 ἀαΖα 

ὈθάαΓΙο. 3. Ἐπ᾿ 5106 100 4061 Ἃ61 Καϊθ61 αἷθ5. ἀβρουρθίγθῦθηθ 

2) Ηϊοῦ [ο!ρὺ οἶπθ πιῖσ ἀπγοϊδίαπα!!ὁΠ.0. 500]10: ὅπερ ἰσχὺν ἔχει 
ταῦτα ποιεῖν, σεβάσμιά τε μάλιστα νομιζόμενα, χαὶ πρὸς τὴν τοῦ 
ἡϑείου ϑεραπείαν τοὶς πευϑομέγνους παρανν δ μἐέϑουροι 



"να ἀλλ μνᾶ. ἀμ 

͵ 

Ἵ ᾿. 

Ἐϊπ]οιαμρ, ΙΧ 

(αὐτόμολον) γὙΟἹκ ἴῃ ἀθη σορθπᾶθῃ ΜΟβιθ 5 ἃ, ὙὙ16. 68. ΘΙ ΠΟΘΙ 
Ἰοάθῃ ὈΘΙΙοθίθ. πὰ ἄθῃ {{τΡ}]ὰ85 ἰοῦ ΘΓ ἴῃ οΥδβδῦθι ΘΠ, 
ΒΟΟΔΒ5. ΟΥ ἴῃπ βορὰ οἷν θη ΜΌΒΘΘΒ ἘΠΒΘΙΌΓ Ζ0 10 πδηηΐθ. 
ΑἸΙΖΌΒΘἢΣ νογρούνοσὶ ἀἴθϑοῦ (ΡὨΠ]ΟβίουρΊ8) ἄθη τηᾶππ ππᾶ 
Ὀουϊο θοῦ ἀὰ85. Θ᾽ ππα 56 1π 0 ππύθγ ΘΠ ΘΠ. 561 Πη6πὶ (405 ῬὮ]]Ο- 
βίου! 5) Κούζουιβο θη. οι θη. χιρ οί σΘΎ ΘΒΘῈ 56]. 

Τίθβθι θουῖοῦ συμ] 10} ππίθγβιιοῦ ἀπ σον γαϊρὺ σὰ 
Βαθθη., ἰϑὺ οἷπβ θυ γογαϊθηβίο Υ. Β6556115 (θυ ἀδ5 1θθθῃ 
ἀο5 ὉἹΗΙα5 ἀπὰ αἴθ Βοκθησιηρ ον οἴμοι σα (ΠΥ Ἰδύθη- 

ἴμαπη, (ἰδύϊπροη 1860, ρΡ. 96 ἢ). Β658611 γγοιϑὺ πδο}}, δ 585 
αἴθ ἀδυη ΠΘΙΥΒΟΠΘπθ. ΟΠΤΟΠΟ]ΟΡΊΒΟΠΘ γο ΠὙ Πρ Δα γ60}}- 

ππηρ ἀθ5 ῬηούϊιΒ, πἰοιὺ ἃἀ65 ΜΟ] πηϊουυοῃθίθη ῬΠ]]οϑίου .- 

ΘΒ, Ζὰ βθύζθῃ ἰϑύ. Π)Ὶ16 ουχζᾷ! προ γοὴ ὙᾺ]Π]ἃ σοῦ πη] 10 ἢ 
θῈὶ Ῥηούϊιβ ΦΥΊΒΟμθη 3526 ἀπ 328 χηδΐθηῃ ἴππ0, πᾶ ἃ]5 

ΚΑΙΒΘΙ ὙΠῸ ΠῚ ΟὈὐπϑίαπ!η σοηδηηῦ, 50 ἀἀ88. 68. ΒΟΠΘΙΠΘΗ 

Κῦπηξθ, 8415 βούχί ῬΠ]Π]οβίουρΊαΒ. 16. οἰπυγα θυ πηρ ἀ61 οίθῃ 

πἀπίθν Ὑα]ῆ]αὰ ἴῃ αἀ16 “οὶ Οὐηϑίηθη8. ῬΠ]ΟβυΟΥοΙα5. Παἰύθ, 
16 65. Βοῃοιηὗ, Ὧη Ὑ Ὰ]Π]85 οὐϑύθ Δ Κα ἴπ ΓΙ ΒΟ ΘΠ ΓΘΙΟΠΘ 

πηΐονῦ Οὐπδίαηψη, α16 γ᾽] ] θοῦ ἀπῇ 328 οὐ ]σῦθ, 81165 8η- 

ἄθγθ ἈΠΡΌΓΘΙΗῦ, τγὰ8 ΘΓ Υ0Πὴ ἢ ΨῈ Θ᾽ χἄ ] 6 ὑγυϑϑύθ. “10 

τἹοῃξσο χοι  θΘϑ τη πηρ [τ ἀ16. σου Βοη6. οἰηνγαπαθέπηρ τγὰ 
πΠ85 Αὐχθηΐ8 σΌΌΘΗ. 

Ὑγ οπίπμθηηθ (61 ΟΥ̓] πηρ (05 ῬΠΙ]ΟϑύΟΥ ρα. [Ὁ] 
70χὺ χυσοὶ ὑαίβδοῃθη. 

1) 16 ψὰ}] γα] Π]α5. σα ΡὈΙβομοῦ ἀον (ἀούθηῃ οἱθηρ γοη 
Ἐπβο ῖα5 ἀπ ἀθη μοὶ ἴππὶ ὈΘΗΠα] ΟΠ θη. Ὀἰβομοϊθῃ (ὑγτὸ Εὐσε- 
βίου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ ἐπισχόπων χειροτονεῖται) 8, 8150 
ΥῸΠ ΘΙΠΟΥ βγποᾶθ. Εβ ΚΠ ΠῸῚ ΕἸΒΘΌΙΙ5. γὺη ΝΙΘΟΙΩΘΑΊΘΗ, 
ἀοΥ 341 5, ὑπ πὰ] α16 5γΥπ046 γοη ΑΠΟΟΟΙΪἃ, σὰ Δηΐδηρ' 
ἀ6 5801 6 η 18 765, φοηηθηὖ 861η, α16 ΘΙ ΠΖὶρΘ ἸΘΏΘ] 2610, Ὑ6]ΟΠΘ 

ππύθυ οἶπθ8 ΕπιβΘὈΪα5. οἰθπηρ θα ἴαμα (Β65861} Ρ. 102). Τὰ 

ἀαύππη ϑὐϊχηγηῦ, Μ|60Ὸ ΜΠ ππῦθη 96 Π6η ψΘΙΘη, ὑγθ ΠἼ10}} χὰ 

Αὐχθηΐα8. 
2) Απ ῬΒΙΠΟϑΟΥΡΊ 5. 850. ΔυΒί  Π.]Π]ΟΠΘΥ Δηραθο ὮΡΘΙ γυ!- 

Π185 δρβίδηηιηππηρ γ0η σοίδηρθηθη ΚΑρΡΡΔαΟΙβομθη ΟΠ γἸβύθῃ 
Βαϊύθ 1οἢ ἔρϑὺ, οὈρΊ ΘΙ. ἀἸ6 5610 6. γοη Β6585611 415 ππρΊ]Δα Πα. 

γΘΥΤΟΥ θη γα. ῬΠΠ]ΟΒ[ΟΥρΡΊα5, τηθὶηῦ Β655611, ΘΗΠ 61 ΔΌΟΝ 

γῸὺη ἀ6Γ ψορίγαηρ σοί ΔΠΡΘΠΟΙ ΟἸΥΙϑύθη. 115. 561Π01 Προίτηδὺ 



λ΄ ἘΠ] οΙαηρ.. 

πη ουυ]οὐοὺ τᾶν, ΠΔΌΘ ΒΟΠ ΘΙ] ὙΊΒΒΘη Κόπηθη, νγὰβ ϑρᾶ- 

ἴθ 8118 θη φϑίδηρθηθη, 1Πγ76η Κἰπα θη ἀπ ΘΠ 6]η ρου θη 
561. θη βυγθῦθη 616 ΙΘῃτ6 ἀθθ ΑΥὰ8 8415. ὈΠΒΡΥΪΠΡΊΙΟΙ 
ΟΠΤΙΒΌΠΟΝ χὰ ΘΙ ΘΙΒθη Π806 ἴῃπ σου χὺ τ] ΠΠΚὔ τ Π]0ἢ) γα 1188 
ΔΟΒυΔΙΠ ΠΡ ὙῸΠ 6Π6Π Θ᾽ Βῦθηῃ υϑκ α]ρογη Ἃἀ65 Οἢγβύθη- 
πτη5 ππΐθι ἄθῃ Θούθῃ πουζαϊοῖΐοπθ. ρου πααρὺ 5οὶ 65 πιο 
ὙΔΠΤΒΟΒΘΙΏΠΟΝ, ἀα85 οἴθη γὺη (ΘΓ Πομδὰ Ὀ6Ὶ 46Ππὶ ΟΊΌΒΒΘΠ 
ΘΙ Π18}1] πἀπύρι ἃ] θυῖαπ ἀπ ἝΟΔ]]1Π16ῃ (267) ποῖ Καρρδάοιθῃ 

ΘΘΚΟΙΏΙΏΘη 5610 η; ΠῈῸ] (16 (ἀοΐθῃ (161 ΚΥΠῚ, 416 βορθπμδπηΐθη 

ὑθυχαχ! ]Βοηθη., Κόηηθοη 105 οθύγθβθὴ 861η, ὉΠπΠᾺ δὶ (ΊΘΆ6Π 
ἢᾶθ6 ἀθπη ἃΠῸ}} 688 οἢτὶδύθηθαγη. χαθυϑὺ οἰηραηρ ΘΟ ΠαΘ πη: 
Π1ΘῚ Π8 06 16Ππ61 ΤΉΘΟΡΉ] 5 σοῦ, Ἃ61 8415 ὈΙδομοῦ ἀοΥ ἀούθῃ 
ἀΔ5 ΝΙοδπαΠ) τϊὺ ππἰθυζθιομποίθ. ΠΗ] 561 δ βο ΘΙ Ὠ]10 ἢ 

928 815 σ΄Ῥ1561 π80}} ΟΠ Β ΔΗ ΠΟΡΘ] σΘ ΚΟΙΏΙηΘη ππᾶ οὐϑὺ π80ἢ 

ΒΘΙΠΘΙ ΔΗΚαΠ ὈΟΚΘηγῦ πογάθη, πη πᾶ 06 ΟΠ 6 ΠῚ γΟΙ ΘΗ ΠΊΘΠ 

ΘΟ ΒΟΉ Θη ΟΘΒΟΒ]ΘΟἢΐθ Δηρθηῦγί. Ὀ1Θ ὈΘΚΘησαηρ 61 οὔθῃ 

ἴπΠ ἄθῃ Ποηδυρσθρθηᾶθη 8561 γῸ0ὴ ἱπτὴ ΖαθΙδῦ, Π80Π 561Π61' 

ΘΙΠΘΗΠῸΠρΡ Ζατη ὈΙΒοΠ οἷ, ΠΟΥ ΠΟ 6 η ΜΟΥ ΘΠ. 

Πᾶ85. ͵10άοοι ῬΠ]]οβίουοαΒ θο 1 ἀ16. 50 Π]1ΟΚ8810. 56 1Π6Ὶ 
ΘΟ ΘΠ ΠΥ θη 18 Πα 5] Θα θ πα ᾿ΠΥ61 ΠΟΙ ΚΟΙητηθη. πηὐοιτ]ο οῦ 
56 1η Κοηπΐθ, οϑηῦ ἀδΙδ5 ΠΟΙΎΟΥ, ὅ6Ὅ55 ΖΜ] ΒΟΠΘη. ἄρῃ ΟΠ ΥἸϑύθῃ 

ἀηΐου ἀθη (ἀούθη πηα ἀθηθῃ ἴῃ Καρρδάοιθη χὰ Ὑ]Π]85 ποὶὺ 
ΤΘΡῸΙ ΨΘΙΚΘΗΙ Ὀοϑίδπμα, σοὶ Ιη8η (416 Ὀθ6Ιθρθ 61] Κιδῆ, 
ΚΊΤΟΠΘΗρΡΘΒΟΠΙΟΗῦΘ 61 ΦΘΙΙΠΔΠΙΒΟΠΘη ὙΌΙΚΘΙ, Βοι]η 1854, 

Ρ. 8718, 50.160 61 Β655611] 586] 8ὺ ρΡ. 111, π8οη]θθθη τηδρθ. 

ΘΙ δύ σιρορθῦθη, ἃἀ885 αἰθ Καρρδαάοκίβομθῃ σϑίδηρθμηθη 4168 
7ΆΠγ05 267 π8ο} 461 Κυη) ροριδοηῦ συγ θη, ΚΟπηΐθη 516 
Ἰϑιομῦ ἀατοῃ ὕδαβοι, απ ΟἼΟΥ τᾶπαθιαηρ ἸΠΤΘῚ ΠΘΙῚΠ ΔΈΟΝ 

Ζ11 ΔΠΟΘΥΘΙ 5 δηηηθη (6Γ (ἀοΐθῃ ρ ]αΠρθη, σαπηῳ ΔΌΡΌΒΘΠΘΗ 

γ0ὴ ἋΘΙΓ ἀα10}} ἸΘΙπθη Ἃ6Υ αἱύθη θυ διβρ ΒΟ ]ΟΘΒΘΠΘἢ 
τη ρἼ ΟΠ Καὶ, ἀδ85. ὙᾺ]Π]4, 56 Π6 . σοθαχὺ π8 0} 46 (οὔθῃ ΟΘΥ 

ΚΙ Δηροηῦγθο ἀπ γοη ἀογὺ 8ἃη ΚαΙβου ΟὈὐπδύδηθπη οηὐβαμί 

ὙΠ|60. ΤῸ δυβάγιοκ 405 ῬΒΙ]οβίουρΊ5. εἰς πρεσβείαν σὺν 
ἄλλοις αἀττοσταλείς Ἰᾶδϑί 510}. ΠῸῚ τηϊῦ ἀππδΠΙη6. θἰπου ΔΡβἱ οι ὑ- 

ἸΙοπθη θυ πη ΚΙ απρ ἀ6᾽ Ποῦ ἀπ]Ὸ ἢ} ῬΠΙ]ΟΘ ΟΥΡῚ 8. 80 

ἀθαΐθη, 8415. 561 Ὑ]Π]ἃ ρθῖθ01] σθύθβθη; 6ΓΎ Κοηηΐθ, ρϑυδαθ 
Ὑ7611 ΘΓ Ὑ0Π β61Π 6 οἰ ὕθ  Π61 65 ΟἹ ΘΟ ΒΟ 6. χηϑοιϊρ' γγαν, 
ΘΙΠΘΙ ρούϊβομθη ροϑδηύβομα Ὀοίροροῦθη τογᾶθη, 50. Υἱθὶ 
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ἘΠπ]οιαπρ. ΧΙ 

αὐ Ἰοάοο ἀπ  ἀθ ΚΊΠΊΟΝ φαζαρθθ0η θη, ἀἀ85 ΝΠ], ὑγοὺ 
ΚαρΡρδαοΚΊΒΟΠΘΥ ἀθβί ΔΙ Πρ’, ἃ15 ΔΉΡΘἢ δΥΙΡΟΥ ἀ65. ρΟὐ ΒΟΉ θη 

γ κα χὰ Ὀοίσδομίθη ἰδῦ, πηΐου θη Θ᾽ 56] 8ὺ δαρ θυ ΟΠ 50 

ὙΥᾺΥ ἀπ βοῖπθ οἰΐθυη ρϑ]οὺ Παίίθη. 
Πὶθ νγοϊΐαιθ σ]ο ὐϊραῦθ α116110 ὉΠΒΘΥΘΥ ΚΟΠπηὐΠθ. ὙῸΠ 

ψΌΠΠ]ὰ5 ἰθρθη ἰδὺ αἰ βου ἀθ5. Απχθοηΐ5, ὈΙΒΟΠΟΙΒ γῸ ἢ 

Βοοτοβίουιιβ (ΘΙ Πδίνυ 8), ἀον Ὑα]Π]Δ8 ΒΟ ΠΟΙ ΘΘΎΘΒΘη ὙΆ81. 
Εϊηθ φουρδιηθη  Π Πἀβοη τ Ὁ ἀ05 ἢϊη θη Δ ΠΥ πα θυ ἴῃ ΑΘΥ 

ῬΆΓΙΒΟΥ ὈΙΡΙ1οὐΠοΚ (ΘΌρΡΙοΙη. Ἰαὺ. ΝΟ. ὅ94), αἰ γγαϊδ οηὐ- 
ἀθοκὲ ἀπᾶ ἴῃ βοίπου βου ρον ἀδθ ΤΘΡΘα ἀπᾷ αἴθ ΤΙΘΉΓΘ 
ἀθ5 ὉΠῆ]Ιὰ, Ηδηπουοῦ 1840, ὑθι]νγθῖδθ νου θη Ποῦ Παῦ, οπὐ- 

Βα], ΔΌΒΒΘΙ ΤΊΘΉΓΘΤΘΙ ΔΡΠΔΠαΙπρθη αἀ05 ΗΠ] ΑΥ5. πη ΖΘΙ 

Ὀάσμθυη ἀθ8 ΑἸ το 6 ἢα6, ἅϊθ ἀοϑύα ΘΙ ΒΟΟΡΟΥΠῚ 
Ααυ]]ο]α δαγούϑαμη ΠΘγθύϊοο5 ΑΥὙΥΔΠΟΒ, ἃ. ἢ. α16 βἰύσαμρδ- 
Ὀοτομΐο ἀθ5 581 χὰώ ΑΔῈ]]160]1 4 ἀπίθ ΑἸΩΡΤΟΒΙτ8᾽ γοΥΡϑὶύ 80-- 
ΘΘ ἢ] ΘΠ6η. ΘΟΠΟ]5, ἀδ5 αἀ16 ΘΠ γ6 405 ΑΥἸὰ5 σου ἷ, ΟὈΡΊΘΙΟΝ 
510 γὺὴ ῬδΙΪδαϊπ5, ἀθπ ὈΙΒομοῖ γοὴ Βαύϊαιο, ππα ϑθουη- 

αἴδηὰβ νϑυοιαϊσὺ σα. Αὐτὴ Ὀτγοίύθη τὰπαθ αἸΘΒ6Ι βἰ σα ηρ5- 
Ὀουϊοῦθ ϑύθηθη 1π Οα  Βἰ υβο Ὁ ὈΘΙΠΘΙΙΠΡ ΘΠ 65 βοηϑῦ πΠ06- 

Καπηΐθη Δ: ] ΔἸ ΒΟ θη ὈΙΒΟΠοΐΒ ΜΑΧΙη, γὸῃ ἴΠπὶ 56] 08ὺ ρθ- 
ΒΟ ΒΘ θ6 πη (ὙΥ αἰΐχ Ρ. 28), ᾿616 6. Ὀοβυϊπημπηῦ 5ἰπὰ ἅ16 ΚαίΠο- 
᾿ἰβοθθη Ὑ Υ ΠΥΟ χὰ Μ]ΔΘΙ]ΘΡΟΩ ὑπ [ΠῚ πΠΙΘΟΒΕ]ΠΟΠ 685 
γΟΓΔΏΓΘΙ ἴπ8 ΠΙΟἢὺ χὰ βούζθῃ (Β655611] ῥ. 1 2. Μαχίτηΐη βυὑψὺ 
56 1η6 ὈΘνΘΙΒ  ἀΠγαηρ ἀΌΤΟΙ οἷπΠ6 5060116 8118 ΟὙΡΙΪΔπ8 δᾶγοι- 
515 ΠΟΘ ΤΠ, ΟΟΥ 510} 6416 βου ἀ65. Αὐχοηξβ ΡΘΥ 

γυ]ῆ]α ΔηΒΟ ἢ] οϑϑῦ; γουρ]. ρον Αὐχθηὐ8᾽ γΘ ἈΒΒΘΊΒ ΟΠ 

γγαἷΐχ Ρ. 21. 88. Ῥδᾶπη [οἱσὺ οἷπθ Ἰάοκθ, σθὶομθ Μαχηΐη 
ΥἹΘΙ]ΘΙΟῦ ἀαγο ἃπάθγθ ἴῃ οἰπδύϊρθ ΖΘΌρΡ Ἶ5856. (ΘΘΠΘΈΘΙΘΒ 

θ6ὶ Ἐ655611 Ρ. ὅ1) δαβζα 110 σοαδομῦθ. ΑἸὴ θπᾶθ8 βὑθιηῦ ἀδπη 
Θἷπ 8ἃη ΑἸΩὈΓΟΒΙ 5 ρου] θῦθϑ ΒΟΥ ΘΙ θ6Π, ἀΔ5 6 Β6586]] ῥ. 9 
τηἱξ ΟἼΟΞΒΘΥ ΔΠΥΒΟΠ ΘΙ] ΟΠ Κοὶὺ γϑυτηαύθὺ, ἀθη ῬΑ]]Δα 18 ΖῈΠῚ 
ΟΥ̓ΘΥΆΒΒΟΥ Παΐδθ ππα 64 6518}15 γοΥ 884 (Β655611 Ρ. 15) γοῖ- 
ἴαθϑὺ δύ. ΑἸΩΡΙΌΒΙα5 ΓΔ ἀΔΙΠ ΖῸ ὑθι ]Π Π1η 0. ἃ οἰ πθΙη 
ΠΘΌΘΗ., ὉΠΡΔΥἐΘΙΒΟἢ Ζιι ᾿Θ᾽θ πάθη Ο0Π01] χὰ οι δαΐροίογ ἀοτί. 
ΘΟΒ]ΠΘΒΒΙ1Ο. ἔΟ]σὺ ΠΟΟΙ οἷπ συϑαύζ νὸμ Μαχίπηΐπ ΠΔ 0} ΑἸχθη- 
{{π8; ΑἸΘΒΘΙ ἀπ 16 γΟΥΠῸΥ οὐ μηὔθ βου Ὁ 465 Αὐχθηΐίαβ ὃ 

8) γομπ ἀΐθθθ βου γὸπ Μαχίμηΐπ οἰ ηπι8] 8156 Ὀτϊθ (ορ βία) 
ὈΘΖΘΙομ πού τῖτὰ ὑπὰ 8ῃ ΘΙποῚ ὉΠάΘΥΘ 566110 (ἀϊ16 ἰοἢ πἱομέ ταῦ ἀράσποῖκοπ 



ΧΗ ΕΠ]η]οἰπηρ. 

51Π6 ΠΙΘῚ 8161 ΠῚ ὉΠΒ γ0ὴ Μ]ΟΠὑ]ρΚοΙῦ : 5160 Θηὐπα]ύθῃ α16 

πϑο τ] οηύθη ἄροι Ὑα1Π1ἃΔ. [ΙῸἢ 580 πὰῃ ἀ16. βου (65 

Αὐυχροηξαβ [Ὁ]ΡΘη, Μ|0ὺ 510 γα γουῦ θην] ]οηῦ παῖ. 510 

Βομοῖηῦ ΟΠΠΘ οΥὄββουθ 1οθη οὐ] ῦθη χὰ 561η; ἀοοἢ) ἰϑὺ (16 

ΒΔ Πα ΒΟ Ὁ 6115, 16 65. Βοῃοίηῦ, ΔΌΒΙΟΒΌΠΟΝ. (ΟΝ αἰΐχ Ρ. 4) 
Βοβομδαϊσυ, 6115. σοὶ ὈΌΘΙ ΠΟΙ 50 ὈΘβοπηἰ θη ποχᾶθῃ, 

ἀα55 ποῦ ΜῈ] ΘΙ ΠΖ61η6. ὈπΟμβύαθθη., ΟΠ Θ Ὲ οἵἕ σϑπ26 26:16 
ἋοΥ τὰ ἀβο τ ὙΘΙΙΟΤΘῚ οἸθηρθη. 1686 ᾿ἤοϊζθη ἀπο ἢ} 00Π- 

Ἰθοῦιγ ΔΒ 16 πη ΠΔθ6 6 πἰοιῦ νουβαομῦ. ΑΘΓ ἃῈ0] ἴῃ 
α΄θβθῃ νου βυ ]γ6]06η. σιιϑύαμ 6 σϑυγᾶμγῦ ἀπΒ ΑΌΧΘΗ Π18᾽ ΒΟΒΥ 

ποῦ πα} ἄδθι οἴμζθὶπθ ἰαύβϑο θη ἴῃ 1185. ΙΘθ6η ΔΒ ΠΗ: 

ὙΥ11 ΘΙΚΘΉΠΘη 800] ἃ8 (6᾽ ᾶη6 ἀπ Ὀθοθἰβύθυπρ (168 
ΒΟΠΠ]ΘΙ5 ΓΤ ἀθῃ ἸΘΉΓΟΙ, 6 10Πῃ 6 Ὀοαἀθαΐθπαθ, χηδοιθϊ 8Δηγ6- 
Θθπ66. ὑπ φΘΥ]ΠΠΘΠα6. ΡΘΥβΟμ]Π] ΟΠ κοῖῦ α]Π]α ΘΟ Ύ ΘΒΘΠ 56 1Π 

Τ]1155., ΜΠ Β5ΘΠΏΘη, ὙΘΙΟΠΘ5. ΔΉΒΘΠΘΙ ΘΙ ἴῃ αοη ψοϊζοϑύθῃ [{Π6]- 

856Π. ΘΌΠΟΝΘ. ΒΙΠΘη Φ]610). πητη] 6 1081 65 πὑπᾶ ξΙβομθη. οἷη- 
ἀταοκ τυῦταθ. θη δυϑζιρ, 18 Θἷπθ ἀθοιβθύζιιηρ πἰοηὺ ΠΘΙγΟΥ- 
ὈΓΠΡ ΘΠ ΚόμηΘΗη. 

Ηοὸὺ ϑβθοσπάπμῃ) αἰνγίηθ) τηϑρΊβίθυπΠ] ΑΥΤῚΙ ογδέϊαμδ 

ῬΙΟΐθ5510, ποὺ οὐ ΤΠ ΘΟΡ 5 ορίβοοριδ, ποὺ οὖ ΤαβΘ Ό115 5[0- 

ΥἹΟΡΤ ΙΒ. οὐ θυ! ΘΟ] αΥ]πϊ Θρίβοορὶ, ἀΠΟΤ  ῬΓΟ ΘΒΒΙΟΠΘΒ 

οὗ πομηῖηδ 1ἴΠ ΒΘαΠΘη 5 ἀϊοθπαδ ϑαηῦύ. Νᾷπι οὖ δὰ οὐἱθηΐθ 

ῬΟΙΤΘΧΙ556. ΤηΘΠ]ΟΥ̓ῦοΒ ΘΡΙΒΙΓΟΡΟΒ οατῃ {ΠΠ|8 ΘρΊβοορο δα οομϊ- 

[αὔθ ΤΊ ΘΟΔΟΒΙ ΠΡ ΙΓ αἰοσ 5 δριβύα]α ἀθοϊαταύ (Το γῸη ΘΙ Π ΘΙ 
26110) νῶ]ὰθ ἀθοουθ, γ6160 ΘΟΠΪΌΒΒΟΙ ΟΥΒΟΙ, ἀοούου ρ᾽θία 8 
οὐ φρυθαϊοαῦουν γὙϑυιθαῦ]β, ὉΠῸΠ) 5011] ὙΘΙΠ] αἀθαη δ ΘΙ 

(ὐἱδῦ] βθοῦπ πη] 0515 ΟΥΒΌΪ ΤηδρΊβθυ τ η 56 018 ἀρουΐθ οὗ 

Πἰτηῖ5. ον ἀθηΐθι γο θη 5 οὖ ΠΟΙΘη 5. ΒΓ ΘαΙΟΓΘ. Πα 81 

οϑἰθανῦ, 5016 Π5. ΠΟ 50] 1 ὙΘΙῸ1) ἀΘΌΠ) 501Π1ΠῈ 6586 ἸΠΡΘη1- 

ὉΠ1., 51Π6 ῬΙΪΠΟΙΡΙΟ, 51Ππ6 ἤπΘ, ΒΘΙΡ 1 ΘΙ ΠῚ, ΒῈΡΘΙΠΠΠΊ, 5110]1-- 

1611, ΒῈΡΘΙΊΟΓΘΙΩ, ϑαούογθη ἃ} 0155] 1011}. ΟἸηπὶ ΘΧΟΘΙ]Θη 6 

1.556) ροθαρ τἰσα (αὖ γϑοϊψαίαμη οοῦ ἃ0 Δυχθϑηΐο᾽, 50 οὐ σι. 5101) ΔΙΘΒΟΥ 
ΒΟΠΘΙΠΡΆΤΘ ὙΠαΔΘΥΒΡΙΊΟΙ αἀασο ἢ) α16. Δπηδῖπι6, Αὐχθηὀτιδ᾽ ΒΟΠΥ Ὁ 561 σαπϑδοιιδύ 
Ῥοδαπητηῦ σΟ686Π ἀθπὶ [καῖϑου Τ᾿ ποοάοβίτιθ 815. ρ]αα ΘΒ ΟἸΚοηππ]85. νοΥρθ- 
Ἰοβθη σὰ πογάρη (5. ππύθῃ ΔΠΠΙΘυταηρ 4), ἀδπη ΔΡΌΘΙ γὺπ ἄθὴη ὙΘΙΪΆΒΒΘΥ 
ἴπ οἴπθη ὈτΙοῦ ἂρ ΠΟ ΘΠ ΟΓΘΠ., ὙΟΥΪΏ ΟἹ ὙΟῈ ΒΘΙΠΘΙ ὑδέ] ρ]κοῖῦ σθοποπ- 
50ΠαἽ ΔΌΙορίο (6586}1 ἡ. 50). 

οΥϑύλαπα } ππΡ πῶ ᾿ἰϑύ ἀραθ]]0}}; Υ αἰ βομ] ἄρ οὐἹδύϊαπα οὗθν αἸν]πᾶ 
ΥΟΥ, θὰ οὔγβὶν ροαχιοκίο δύ ἴθ 401 ΠαΠαβοθ τ Ὁ ΘΙ]ΟΒΟΒΘΗ, 



δι ὄν, ἡ 

ΠΑ νος ΨΥ ΥΨΨΓΆ Ξε ΨΥ 

ΜΝ 
ὧν 
᾿ 

-- 

ἘΠπΙοἰπηρ. ΧΙ 

Θχοϑ βίοσθπι, οὐμηὶ Ομ θαυ ΠΙΘ]Ο 6 πὶ, ἰπὐθυ τ] παὔαμη,, ἱποδρᾶ- 

ὙΠ] π., ἱπυ βὶ ΥἹ]6 1, ἱπΙ ΘΒι 1, ἱππιο  ] θη, ἸΠΟΟΥΤῈ ΡΟ ΥΊ]ΘΙῊ, 

ἱποουιηναηϊοαν] θην, βαιθδύδ ϊα ἸΠΟΟΓΡΟΥΆ]ΘΙΩ, ἱπΟΟΙΏ ΡΟΒΙ ΠΗ, 

ΒΡ Π1οΘ μι, ἱππηα αν! 61, πα Υ]Βα πὶ, ἱπη ΟΥ̓] ]Θ 1, ̓ Π] Πα ρθη ΘΠΩ, 

ἐπα  αϑ ΥἹ]6 1, ̓ μβοἰββαχη,, ἱπ θυτηϊ αὔτη, ᾿πγ ΘΟ πα , που θᾶ- 

ἔππι, ἰη!δούαμπι, ρου θοῦύππι, ἴῃ Βἰπρι]αγαῦθ οχύδηύθιη, ᾿π00Ὲ- 

ΡΛ ΟῚ ΟΠ 18. ἸηδίΟ 6 πὶ οὖ ἸηΘ]]ΟΥθιη; αἱ ΟἾΠ Θϑδοῦ 

801π8, πὸ δἃ αν ΙΒ ΟΠ 6 ΠῚ γ6] αἰτητηϊη αὐϊομθχη αἰ] δα 5. 8118, 

964 αα οπἰοπβίοποιῃ Ὀοπὶα 5 οὐ νἱσυα 8. θὰ 6, 5018 γοϊαηὐαῦθ 

οὐ φροΐοβίαϊο ἱῃραββίυ 118 Πρ ΒΒ ὙΠΟ... ᾿ἸΠΟΟΥΤΕΡΌΥ]15. ἸΠΟοΥ- 

ταρ νου, οὐ ἱπηηον 18 ἱμτηου θ᾽, ππὶρθηϊσαχη ἀθαμῃ οΓΘαν 

οὐ σϑηῖῖξ, ἔθοῖῦ οὐ Γαπᾶανῦ. θοσπάθπμι ὑγδα] Π] ΟΠ θχὴ οὖ δαοίο- 

τἰϊαΐθιη αἰγίπασιση βου υπταταση πὰπὸ βθοσμάθση ἀθαμι οἱ 

ΔΌΟΙΟΓΘΠΙ ΟἸΩΠίατη ἃ ραΐγ6 οὐ ροϑὺ ραίγοιῃ οὖ ρυορύθι. ραύγθιῃ οὖ 

δα ρἹουϊαπη Ρα τ ῚΒ 6586 ΠΌΠαῸΔΠπῚ ΟΘ]αγὶῦ, 504 οὐ τηδρηατη ἀθα ΠῚ 

οὐ ΤῃΡΉ ΠῚ ΟΠ Π ΠῚ Οὗ ΤΠ 8 ΡΊ ΜΠ ΥΘΡΘΙῚ Οὔ ΠΡ 1 ΤΥ ϑὑΘΙ ΠΌΤ, 

ΤΟ ᾿ΠΠΏΘΗ .. - ..-- . ἀοΙμπαπι, ΡΙΟΥΙΒΟΓΘΙῚ οὖ 160]1518- 

ζογθιῃ, τὙϑαθιηζογθη, ἜΑΡ ΩΣ θα ἐς το, ΦΟΝ ἦ 

ἐοίλιι5 ογθαΐϊοιὶθ δαοίογθιη, υἱγουατ οὗ ἘΡ ἌΤΕΝ τε 

᾿πἀ!]ΊΘΘ.., τηδίοτθη πα Ὀθηΐθιῃ ἀθαχῃ οὗ ρα θη 511. βΘΟ0.η- 

ἄστη ϑαποίαπι ΘΥΔΠΡ ΘΙ ΒΘΙΠΡΟΙ τηδηϊοϑύαγιὺ; αὐ] οἸηοι- 

ΒΙΟΠΟΙΤΠῚ ΟΟἸΨΊ] ΘΙ. οὖ ΘΧΘΟΥΔΥΠ] ΘΙ, ῬΙΔθατ οὖ ΡΟΙΎΘΙΒαΙῚ Ρ7Ὸ- 

[δοβίοποηῃ αὖ αἰ θο]]οδπ δα πγ θη οπθῖη οὖ ἀθιηοπίοσυχη ἀοοὐ"1- 

ΠΔΠ] βΡρΙθυῦ οὖ οδοαγιί, οὖ 1086. β0ῖθῃβ οὖ ποῦὶθ ὑγϑάθῃβ, 

4αοαϑὶ ππὶρϑηλῦ (61 1ηἴα 1115 νἰσύαβ οδθ] Θϑυϊα οὖ ὑθυθϑίτα, 

ἸηΥ 51 γ1118, οὐ ὙἹΒΊΎ Πα, οτηηΐα [80110 [6586 πΠοποϑῦθ ρυθαϊοῦ- 

ἴὰγ οὗ ἃ ΠΟΌΙΒ ΟΥἸΒὑ Δ Π15. ᾳγ6 οὐ Πα ΘΠΠὕ6 1 οὐθαϊθαγ, α8186 ἀ6] 
Ῥαύ5 ἱπρδβ51}1}15 γἰσύαθ ὉΠῸΠῚ 5101 ῬΙΟΡΙ.ΠῚ [6 01886. ΠΟῚ 

ογθααίασ 864 οὐ ομπῃοθιβ ΠΟΥ ΘΙΙΌΓΘΙΠ οὐ ἱπρίθυαθθη 

Πογιὺ οὐ ἀονιίανῦ, οὐ 1086 46 αἰγίηῖβ βου] Ὀὑπ118 οαπῦθ 1π- 

Βύγτιοῦιβ οὗ 'ἴπ τη ]0158. ΘΟΠ511115 Βδ πού 1 ΘΡΙΒΟΟΡΟΥτη. 41]1- 

σθηῦθυ ΘΟΠ ΠΥ ΔΒ; οὗ Ρ6] 5ΘΙΠΠ]0Π65 οὗ ὑχαούανι8 5105 ούθηα 

ἸποαΡΑΥἾ]6π|}., ἈΠ ΘΡΎΘΙΗΙΟμ δ τηδρπυπη πηγϑίοσι απ] Ὑρ]. 1 ΤΊτη. ΠΡΟ 
ὉΠβδμίδθα ταῖκι]5 ἰδ σαρτιάθίηβ σττιπᾶ, 586] ΒΑὈΔΙΤΒΠΡ5 γᾺ 7 ἴπ 161Κ8 ὁδί. 
οτϑααίου}] (οΓ βίππ 465 βαΐζθβ βοῃοὶπύ Ζὰ 561π: 8007Χ0] 5610 ϑὺ ψ]Βθθηα 815 
ΔΘ ὯΠ8 ἸΘΠχΘηα: ΘΠΠ 465 Οἱ ΠΡΘΌΟΥΠ6α ΟΟὐξοβ ἀπουτα 1 10Π|.6 τηδομῦ 41165 
ΒΙΤηΤΉ]150Π6 ἀπᾶ 11 ἀΙΒ06 ρϑβομαῆθη, σϑΥυατη 5011 τηᾶη ἀδπη πιοηΐ ρ]Δαθπ, 
Ὧ485 Οοἰΐο8 465 ψαΐουβ ππυουάπαουοῖθ τηϑδομύ ἄθη οἴποη ἴῃ πὶ οἰρηθη (50) 
σοβοδαίοη παροὺ ἘΆΙΒΟΉ, γΧ611 οὔποθ θυ οκβι οἰ σιηρ 468. ποι, οὐκΙᾶτί 
αἴθ 5[61160 Κταῇτ ΚΙτομοπρ. Ῥ. 331. 51.005] οὔθγ βδοχοβὺὴ Ὗ αἰ. 



ΧΙΥ͂ ᾿ ἘΠ] ηρ. 

αἸ ΠΟΥ θη δ 6586. αἰ πὶ α 5 ρα 5. οὐ ἢ]1, ἀθὶ ἱπρθηῖθ! οὐ ἀθὶ 
ἀπῖρ θη] ; οὐ ρδύγθιῃ αἰ θη ΟΥΘΔθΟΤ ΘΙ Θ586 ΟΥ̓ΘαΙΟΤΊΒ, ἢ] ατη 

γΘΓῸ ΟΥΘδύοσΘ 6586. ὑοῦϊ5. ΟΥ̓ΘΔΌΟΠΙΒ, οὖ ρδύγθιῃ 6586 ἀΘΌΠῚ 

Δοιηϊπὶ, ΜΠ τη δαΐθηι ἀθαπη 6586 ὈΠίγοΥθδΘ οὐθαῦασθ. ()υδ- 

ῬΙΟΡΟΘΙ ΠΟΙ Ο ΒΟ ποτπι βθοίδηη ἀθδυγαθραῦ, ααἷα ποη οοπΐα- 
585 οὖ οοπογρίδβ ρϑιβομδβ, 864 ἀϊδογοίαβ οὐ ἀἰβυϊιποίαθ οὐθαθ- 

ραῦ; οἠμοθαϑίοι δαΐθπι αἰβϑιραθαῦ, αὐἷᾶ ΠῸΠ ΟΘΟΙηρδΙ αὔδϑ᾽ ΓΘ 8 
οοα αἰδογοηξοα δαἀΐδοῦαβ ἀθίθμαοραῦ, οὐ ἢ] π 5] Π} 1161 6586 

ῬδΟ 58π0., ποη 5ΘΘΌ πα θη τηϑοθαοπμίδπδηη ᾿ δα α]θηὐαιη ῬΥᾶΥ]- 

ἰαύθμῃ οὐ ρουγϑυβιὑαύθμι οοηίτα 80. πγαβ ἀἰοθυαῦ, 56ἃ βθοῦῃ- 

ἄστη αἰνίπᾶβ βου ύσταβ οὐ ὑγδαϊθομθβ.. ... εὐ ΟΣ 
ἀϊοαθίοπθ γ61] θχροβι 96 5118, ΟἸΠΠ 68 ΠϑΘ ΘΟ] 005. ΠῸΠ ΟἸΒ 8 Π0Β5 

5648 δηΐθουγίδίοθ, ΠΟ Ῥῖοβ 564 ᾿πΡ105, ΠῸΠ ΓΟ]]ΡΊΟ508. 5608 

1ΠΥΘ]]ΡΊΟ508, ΠΟΙ {ϊπηογαίοθ 564 ὑθηηθ 1108, ΠΟ ἴῃ 806 508 

Β'Π6 506, ΠΟ ΟὈΠΟΥΘΒ ἀθὶ 564 51π0 60 6586, 0} ἀοοίΟΥΘΒ 

568 5οαποίογθβθ, πὸῆ ριθαϊοδίοτοϑθ 564 Ῥ θυ δι] οαῦο 68 Δα 5616- 

βαδ, 5100 τμϑηΐοῃθο8, 51:06 τηϑτοϊοηϊβίαβ, 5106 τηοῃϊαηϑίδϑ, 

ΒΥ 6 ῬϑΕ] ἴδ Π05, 51:06. ρΒΔΌΘΙΠἸΔΠΟΒ, 5106. δΔη ΓΟΡΙΔΠ08, 5100 

ρα υ ρα βθίδ 08, 5106 [οὐδ Π085, 8106. πογαὐϊδηο8, 5ῖ56 ἀομᾶ- 

ΠΆΠΠΟΝ. 5176. ΟΠΠΟΙΒΙΔΠΟΒ,, ΒΊΥ6 ΟΠΙΟΘΙΒΙΔΠΟΒ,, 5106 τηϑοθαοη]- 

πο5. οιδ αὖ δροβίο!οσαμη δοιη]αῦου οὖ τηλυγ τη ᾿Πη]δαΟΥ 

ποϑὺϊβ οἴἴδοῦαϑ θυθυ ουτη ρΥαθαμπι ΘΟΥαπ ἀοοὐτ! πϑηη γΘΡΘ 16 θα 

οὗ ρορυϊαμη ἀοὶ δοάϊβοαγαῦ, ἸὰρΡ08 φ,ΑΥΘΒ. οὗ ΟδΠ68, ΙΏ8108 

ΟΡΘΥδΙο5 οἴϊαραρθαῦ, οὐ ργθρθιῃ ΟΥΒΕ1 61 ργδύϊδηῃ 0518 αὖ 

Ῥᾶβίου Ῥομαθ ΟὑΠῚ ΟΠ ρῥυπἀθηξία οὐ αΠΠ]ροηὐα βουναθαῦ. 

ϑοα οὐ βρίτἰθαμη βϑποῦμμη ΠῸΠ 6880 πΠ06 Ῥδίγθπι πθὸ ΠΙ]ΪΠΠῚ, 

8564 ἃ ραΐθ ρ61 Πΐατη δηΐθ ομπηΐα ἰδοῦαμη., ΠΟ 6886 ῬΥΠ Ό]η 

Π60 ϑθοιπάμμηι, 8564 ἃ ὈΙΠΠΟ ΡΘΓ 5θΟ Πα υπ ἴῃ ὑθυῦϊο στδαὰ 

Βα θδυϊαθαμη, ΠῸμ 6586. ἱπροηϊθαχα π60 σϑηϊαπι, 8604 ἃ ἴπηρθ- 

πἰΐο ΡΘ1. ππὶροπίθαιη ἴῃ ὑθιῦϊο στϑὰμ ογεθαῦπιμι, βθΟ 1 

ΘυϑηρΘ] οι ργθαϊοαθίοπθιῃ οὐ ἃροβίο δι ὑγδαϊ μοι, βδμοῦο 

ππῖροη 01} γρὶ. ΒΙκοίτοῖπβ Υ ὁ. ἃ βκυϊιπι πὰ 8116] γοὶβ --- ρα υἡ- 
Ὀαυταπατητηα δπἄἀβαϊαπ θαυταπαπα 78} αἰπαθαῦσα βαπαι ρῚ 5. ρῸΡ υἱϑαπαϊῃ 
σαϊαπηδῃ ; ταδὶ Κὔππίθ γϑυτηαΐθῃ, 4858 ΠΣ 85 Κυ 1801 ἀυτοῃδιι8 ἀΠΒΙΘΠΘΥΘ 
θαυχδπδπα Ζὰ ΒΟγΘΙ θη. 561 αἰπαρασσ. δαξθοίι 8] 5011 πὸ} Κυδῆΐν ᾿. 881 
μοΐββοι , ἰού ἀπ] 16 η6. τγθβθπ, βοπάθστι γϑυβο!θᾶπο αἰοοίθ᾽, ρ5800111 808] 
ἃ. ᾿, 5806 ]]απο8, υὙρὶ. Κι Κοίγσοιπβ 1Υ̓ ἃ. Υ ἢ. ιοβίϊ8] ἀπβίομου; Ὑ αἰ ρα 
Ζυθτδϑὺ ὨϊδίϊβΒ. Π60] Ζιιογϑὺ βίαπα 864, γγὰ8 01 ΒοΏσοΙθο᾽ ἀπάαθγίο. 

“Φ 



---- Ὁ νὰ 

ΕἸπΙοϊταηρ. ΧΥ͂ 

Ἰοβαππθ αἀϊοθηΐο ΟἸηπἶὰ. ΡῸΥ ἰρϑιη ἰαοία ϑαηὐ, οὖ 5πθ 1080 
ἕαοΐασθη οοῦὺ πθὸ ἀπ, οὗ Ὀθαΐο Ῥᾷι]ο δαβογθηῦθ [Πππι8 ἀθι5 

Ῥαΐθυ, ὁχ απὸ ομμπϊᾷ οὗ πππ8 ἀΟμη8 Πιθϑαθ ΟΥΙΒΌ 5. ῬΘΓ 
ἀαθπὶ οἸηπῖα, δαργογαθαύ. πο Θηΐπὶ 60 ἱηρθηϊῦο οχύϑηϊθ 

οὗ ἀπὸ ἀοτηῖπο ππὶρθηϊΐο 60 ϑὈδιϑύθηῦθ βαποῦιβ ΒΡῚΣ 5. ΠΘ0Ὸ 

ααἀγοοαῦτπθ πθὸ ἀθὰ5 πθ60 ἀΟΙ ΐηπ5 ροίοϑὺ αἸοὶ, 564 ἃ 460 Ρ6᾽ 

ἀομηϊππμη τὖ οϑϑοῖ δοοθρὶῦ, πὸπ δαοίοῦ ΠΘαῸΘ ογϑαῦου,, 56 

Ἰ] πα ΐοῦ. 864. ϑδποῦποαΐου.,, ἀοοίου οὐ θαποαΐοσ, Δαϊαθοῦ 

οὐ Ῥοβίθ]δίου., ρυθαϊοαίονυ οὐ... ΠΟΥ... ...{..το νος ἴοι, ΟΥΒΌ] 
ΤηΪπἰβίου οὗ οταύϊυη] ΟἸΥΒΟΥ, ὈΙρηαΒ Πογθαϊθαῦβ, ὁ). χρῸ 

ΒΙσηδὺϊ ΒΌΤΉΙΒ. ἴῃ αἰθπῚ ΤΟ ΘΙ 018, 51Π6 10 πΘη10 ροίοϑὺ 
αἸοθυθ ἀογπτιπι ΠΠΘΒῸ ΠῚ, ἃροϑίο!ο αἰοοηῦθ Νϑιηο ρούθϑὺ ἀΙΟΘῚ 6 

ἀουπαπι ΠΠΘϑ ΗΘ] ἴῃ 5ρ|Γὰ βαποῖο, οὐ Οὐδύο ἀϊοθηΐθ 
ΕρῸ 50π| γἱὰ οὖ γϑυϊίαβ οὖ σι; ΠΘΙηῸ γϑηϊῦ 84 ρδίγθῃι ΗΪ8] 

ῬΘΙ τη6. Ἐβὺ ἢ15, αἷὖ, οΥἸἰβυϊπιιϑ αἱ ἴῃ βριγιύα οὐ γουϊύαΐθ 
Οτβύσση δαογαῦ. 

Εο ἐέα ργαοραϊοαμιῖθ οὖ φρθὺ ΟΥὐϊδύππη οατῃ αἸ]θοὐοη6 460 

ῬΑΟῚ οταϊϊαβ ἀρθηΐθ πᾶθὸ οὖ 18. 511}}}18 Θχβθαπθηΐθ, απἃ- 

ἀγαρτηΐα, ΔΠΠ1Β8 ἴῃ Θρ βοοραῦτι ο]ΟΥΊΟΒ6. ἤοΥΘη 5, δροϑύο!οα ροτᾶ- 

{1ἰὰ σγϑοδῖη οὗ ἰαὐϊπδπη οὖ σούϊοδιη ΠἸΠρΊ8Π| 31Π6 1π ΘΙ 5510} 

ἷπ πᾶ οὐ 8018 Θο]θϑῖα Οὐἰϑεϊ ρυθαϊοανὶδ, ααἷὰ οὐ ππᾶ οϑὺ 

ΘΟΙοϑῖα ἀ6᾽ Υἱγῖ, ΟΟἸατηη8, οὗ Πυτηδηηθηζαχη γϑυ θα δ. οὔ ἈΠῸ 

6556. σἼΘΡΘΙ ΟΥΒΌΙ ἀΟΙΠΪΗΙ οὐ αθὶ πΠΟΘΟ]. πηϑηὴ Οοα]θαγαπι οὗ 

ὈΠῸΣ ΔΘ] ΠΟΙ], ἀΠ8Π}Ὶ ΥἱΓΡΊΠΘΙΩ οὗ Π81ΠΔ ΘΡΟΠΒ8ΠῚ., ἸΠΒΙῚ 

ΤΟΡΊΠΔΙη Οὗ 1Π8Π| ὙἱΠΘ8 ΠῚ, Π8ΠῚ (ΟΙΠΠΊ, ὉΠΊΠῚ θη} 1, 

ὈΠΌΤῚ ΘΟΠΥΘΗΠ) 6586 ΟΥΙϑ ποθ, οθύθγδ Ὑ610 οἠηϑω 60Π- 

γϑηἑοι]α ΠΟ 6586 ΘΟΙΘΒΙΒ 46], 564 ΞΥΠαρΡΌΡΑΒ 6586 βαύθηδθ 
δάβουθθαῦ οὐ οοπίθϑίαθαίιγ. Εὖ Πᾶ60 ογηηΐα 46 αἸγ1Π15 50 110- 
ΓΒ Θὰ Αἰχίθθθ οὗ πῸ8 ἋΘΒΟΥ  515580 αα] Ἰορὶῦ πη 6]]ΠΠρ δῦ. 

(1 οὐ 0818 {1018 ΠΠΠρΡῸΪ5. Ρ]αΤο 5. ὑγαοίαϊιϑ. οὗ τηὰ]ῦαβ ἰπίθι- 

Ῥγθύα 9605 σο]θη θυ 8 αὐΠ1ςαὔθιη οὐ δὰ θα] Ποα ]ΟΠΘΙΩ, 
5101 διὰ δϑίθυ πδπι ΤΘΙ]ΟΥ 81 οὖ τηθγοθᾶθιῃ ροϑὺ 856 ἀθυθ 14. 

ΌΘΙηΩ ΟΟπαϊρηθ ᾿διδθ πὸη βυΐποῖϊο οὐ ρϑῃϊζιβ ὕδοθθ ΠῸΠ 

ἀϊοοπί9} {π. 1, 8. δαἀβουθηίθ] 1 Ὁ. ΥἼΠ, 6. δάγνοοαδίι8)] ἀ165 ποτΐ 
γΕΥβίθ] 6 160} πίοῃί, ρίριιβ Πογθαϊίαι 5} νυρ]. Ερῃ. 1, 18 ναυχσὰ βυπ|ο8- 
Ῥαπητηοὶ ρΆ] Δ] θ] Δ Πἄδη8 ρα Β᾽ρ]1 αἱ γαυσρὰρ Δηταῖπ ραμαῖε5 βαταπια νϑὶ μΐῃ, 
14 Ἰχοὶ ᾿ἰβύ υδᾶϊ δυὉ}18 ὑπβατὶβ υπᾶ 11 Ο. 1, 22, ἃροβίοϊο ἀϊοθπίθ] 1 Ὁ. 
ΧΙ], 8. Οὐἰϑίο ἀϊοοπίθ] 7}. ΧΙΥ͂, 6. 



ΧΥΙ ΕΗ] ἴαηρ. 

διᾶθο; ΟἿΪ Ρ]8 ΟἸΠΠΙ ΠῚ ΘΡῸ 511 ἀσὈΙζΟΣ, απδηΐαμῃ οὖ ἃ1η- 

ῬΠΪῸ5 ἴῃ 116 ἸΔΡΟΥθΙῦ, ααἱ τη6 ἃ ῥυπηᾶ Θἰαΐθ Τηθ8ἃ ἃ ρᾶγθη- 

ἘΠΡῸΒ. τη 618 αἰβοιρα!απι βαβοθριῦ οὐ βδοῖὰβ {0 γὰ8 ἀοοσαϊ οὐ 
γουϊαύθπι τηϑηϊοϑύαν οὗ ῬΘῚ ΤηἸΒΘΥΙΟΟΥ ἀϊδὴ (61 οὐ οταυδτη 
Οὐδ οὐ δυο. οὐ ϑρ11081}108Γ αὖ Πα βασι ἴῃ ἢαθ 

Θαποεν!ῦ. 
Ηΐο ἀθὶ ρτουϊἀθηύα οὖ ΟΥΒΌΙ τ ἸΒ ]Ἱ ΟΟΥ αἰὰ ῬΥΟΡύου 118}- 

ἴοχτπι βδ]αύθιῃ ἴῃ ρσοηΐο Οοὐπουι (6 Ἰθούογο ὑγπρὶηΐα ἃηΠο0- 
ΥἼ1ΠΔ| ΘΡΙΒΚΟΡῸΒ οϑὺ οὐγαϊηαύπβ, αὖ ΠΟ ΒΟ] 0πὶ οϑϑοὺ ΠΘΥΘΒ. ἀθὶ 

οὐ οομοῖοα Οὐδ, 564 οὗ ἴῃ Ποὺ Ρ6Ὶ ργαύδμι, ΟΥΒΌΙ ᾿χητθαῦοῦ 

Οὐδὲ οὐ βδποίουμη οἰα8, αὖ ααθιηδϑαϊηοάθπι βϑηούιβ Πᾶνα 
ὑσὶ πῦα ΔΠΠΟΥΙΠ ΤῸΧ οὗ ργοίοθα θϑὺ οομδυ αϊιβ, αὖ τορογθῦ 

οὐ ἀοοοτοῦ ρορυϊυαῃ αὶ οὐ ἢ]105 Η]Βάγ86], 1. οὐ ἰδῦύθ Ὀθαῦιϑ 
ἰατηααδπι Ῥτοίθέα οϑὺ τηδηϊθϑυαθα8 οὐ βδοθυοβ ΟΥΒΌ] ογαϊπᾶ- 
ἴπ8, αὖ τορογοὺ οὐ οουτρογοὺ οὐ ἀοοογθὺ οὖ Δϑαϊποαγοῦ σϑηΐθμι 

Οοὐποιαμη; ααοὰ οὖ ἅθ0 γοϊθηΐθ οὖ ΟΥϊϑῦο δι δ: Π]ηὔθ ῬΘΓ 
τὴ βίου! ἰρδίαβ Δατη γ Ὀ}Π10ο. οδὺ δαϊηρ]θίαμη, οἱ βου 

Τοβοῖ ἴῃ Αθρυρίο {Ἰριηὐα ΔΠΠΟΥΠῚ οϑὺ τηδηϊθβύαξιβ οὐ (Ὰ61η- 
δαιηοάθσμη ἀομηΐηι8 οὗ ἀθὰθ ποϑύθι ΤΠ6818 ΟἸϑύαβ Π]1ὰ5. οὶ 
ὑγϊρίπΐα ΔΠΠΟΤ ΤΏ ΒΘΟΙΠ τ] ΟΔΙ 6 πὶ Οοπδυϊαῦπ5 οὐ θαρυϊχαῦαϑ 

σοορὶῦ Θυαηρ ] απ ῬΥΘα]Οα16. οὗ ΔηΪΠηΔ8 ΠΟΙΏΪΠΠΠη ῬΆΒΟΘΙΘ, ἰδ 
οὐ ἰδύθ βϑαποῖιιβ, ἰρϑίαθ ΟΥἸΒΌΙ αἸΒροβ θ]οη6. οὐ οὐἀϊπμαύϊομθ, οὖ 

ἴπ ἴαιηθ οὐ ρϑιυσῖα ργθαϊοα !ομΐβ ἱπα θυ θηῦθυ ἀρθηύθιι ᾿ρϑδ1η 

σοπύθιῃ οὐμουαχμη βθοιπᾶάππι Θαδηρ 6] σᾶ οὖ ΔρΟϑθΟ!θατη οὗ 

Ρτοουϊοαμη. τϑρα]αιη οιηθπάαγιῦ οὐ υἱρθύθ ἄθὸ ἀοοαϊ οὐ οὐ- 

ΒἐΙΆΠ08., ΥΟΥῸ ΟΥἸΒυϊδΠ08., 6586. τηϑη]ϑυανῦ οὐ τη] 1} ]]1οαυ]ῦ. 
ΤῸῸῚ οὐ οχ ἰμγίαϊα οὐ ορϑυδίϊοπθ ᾿πἰπηϊοὶ ὕππαπὸ ἃ 1Π76]}]- 

σἷοβο οὖ 580 ῦΘρῸ ᾿ἰπάϊοθ Θοὐποιιπι ὑγγϑηηΐοο ΤΘΥΤΌΥΘ ἴῃ γ81- 

Ῥαγῖθο οὐἰβυϊ που ρουβθοιθο οϑὺ οχοϊψαϊα, αὖ βαϊαπδϑ, αἱ 

1η816 [ἌΘΟΥ6 Οαρίοθαῦ, πο]6η5 ἰδοογθὺ θ6π6, αὖ 4085 ἀθ5146- 

ταραῦ ργουαιοαύοσοθ ἴδοουθ οὖ ἀθβϑυίουθβ, Οὐδϑῦο ορ᾽ ὑα]απΐθ 

οὐ φριοραρπαπῦθ, ἤογθηῦ ΤηΔ. Ύγ08. οὗ ΘΟ ΘΒΒΟΥΘΒ, αὖ ΡΘ]80- 

οαδοι ὀοπίαπαογοία, οὖ ααἱ ροΥβθοι ομθ ῥα θα ηὐα1 ΘΟ0]Ὸ- 

ἰρβᾶπι ρϑηΐθπι (οὐ οΥ τ} ὙΟΓΉΘΥ ὙΓῸΥ ΘΓ, ΠΘΟΪ Ῥ.6580115. ὙΔΕΥΒΟΠοἷπ- 
ἸΙΟ ΘΙ νου αΐιηρ, Ὀοὶ ἄθπ ἴπὶ αὔτη! βοιθα τϑίομθ δηροβιθἀο]έθη (ούθῃ. Ἰθούου 
σονοθοθ. ΟΡ 6Γ Β0ῃοη 8418 ΒΟΙΘΠΟΥ βοῖπθ ὈΪΡ6] αθουβθύχαπρ' πμύθΥ ΠΔ 11, 
ΒΌΠοἰηξ ταΐσ Ζυγθ 6] πα. Ὑρ]. Β655611 Ρ. 109. ᾿πᾶϊοο Οοὐπογαμι} Αὐδηᾶ- 
το δύ ροιμοιηΐ, 5. ΝΥ αἰΐζ Ρ. 88. 

“Ὁ 



ἘΠη]ο παρ. ΧΥ͂ΤΙ 

παγοηΐαν, αὖ εἰς ααὶ ἐοιιζα αν νἱποοῦο νἱοῦπϑ Θυπθθβοθγθὺ οὗ 

αὶ ἐουι αθαπίαν υἱούουτοβ σαπαθγοπύ. [ΠῚ οὐ ροβὺ πιμ]θο ΠῚ 

Βογγοσ οὐ ἀπο Π]αστιπη Οὐδ ο]Ἱουϊοθαπι τηδυ τα πι., ᾿Π}1}]- 

ποαΐο Ὑϑηθαιθηίο ἴρϑὰ ῬΘυβθο  0Π0., ΘΟΙΡΙΟὐΪ8. ΒΘρύθ ΠῚ ΔΠΉΪΒ 

ζαπίαμσηοᾶο ἴθ ορὶβκοραύιμῃ,, βαρτδαϊοῦιιβ Βα Οὐ ἸΒΒΊΠ.18. ΥἹΓ 

βοαΐαβ ὉΠΗ]ὰ απ σταπαϊ ρΟρα]ο ὁομ θββοιτιαὶ 6. ναυθ 100 

ῬΌΪΒ5. ἴῃς 8010 Βοπιδπῖθ ἃ ὑπππο Ὀθαΐθ τῃθιλου ΟὈπϑύδηϊ0 

ΡυΪϊποῖρο πΟμΟΥ 6. οϑὺ βαβοθρῦιβ, τὖ Β᾽Οα}1 ἀθ8. ΘΙ ΜΌΥΒΘΙῚ 

ἀθ ροϊοηίία οὐ υἱοϊθπίΐα Εαγδοπὶβ οὐ Ερυρυοσαμη. Ῥορϑοὔνηι 

ϑιππι ἰἰδογαυϊέ οἱ γιϑυγιθνλυ τηᾶγθ ὑγαηβῖτο [θοὶῦ οὐ 5101 ΒΟΥ Θ 

ργουϊαϊθ, ἴα δὲ 61 5606 ἀϊούπμη ἀθιβ ΘΟΠ ΌΒΒΟΥΘ5. β8 ποῦ ΠΠῚῚ 

581 ππίρ θη (6 πᾶυ 100 ΠΙΡογαν!ὐ οὐ Ρο. ΤΑΠα απ ἰγ8η8- 

το ἔδοϊψ οὐ ἴῃ τηοηίθιβ Βθοιηαθιπ) βαποίουι πὶ ἱπη ΠΟ ΠΟΙ 

51 ΒΟΥ ἀθογουΐξ .. .. 60 ῬΟΡΌΪΟ 1π 5010 Βοιηδηΐαθ, 10] 

Βῖπ6 1Π|85 βθρίβθιη ἃ ΠηΪ5 ὑγριπύα οὐ ὑγ]0118 Δ Πη18. γΘυ] αὔθιη 

ΡΥραϊοαγιῦ, αὖ οὐ ἴῃ Ποὺ ΠΟΙ β8ποίουπ] ἰπηϊαῦον ΘΙ 

βἰηι]85 οβ8οέ αποὰ αὐδαταρίηία, ΔΗΠΟΙη. βρδύμιπι θὺ ὑθηηΡ18 

οὖ τηυ]ΐοϑ ...... ἘθῸ σθ ὐ το ΤΟ ΟΥΤΕΥ ἐπι} ΩΝ 6 γιΐδ. 

Οΐ οὐονη φῬγθοθρύο ἱπρουϊα]}, ΘοπρΙοὐἷβ ααδαγαρτπία ΔΠΠΪΒ 

Δ ΟὈπδίδη ποΡο πᾶ θὰ δα αἰβρα αι !οπθιη .. .. -. 

οομίτα ρϑαϊγοροί,δῖα8 Ῥοιγοχὶὺ οὐ θιμπᾶο ἰπ .. .. -. -. ΘΟἷδαϑ 

ΝΣ τ το τε ἀοσογοπὺ οὐ οοπίθϑίαιθηθαν ... ἃραὺ οὖ 1π- 

κου, βαρτδαϊοίαιη. οἰναύθιη, τϑοορίῥαῦο οἱ ἴπὶ.. . 46 βία 

ΘΟΠΟΙΠ ΝΠ, ΠΘ ΔΙΡΊΘΥ ΘΗ ΕΠ Π]156115 ΤᾺ] ΒΘ ΔΙ ΠΟΥΘΒ ῬΤΌΡΥΙΟ ᾿π6 1010 

ἀατηπαί οὐ ρϑυρούπο 3ῈΡΡ}]1οἷο ρ]θοίθμα!,, βἐαύπη οοθρὶν ᾿πῆτ- 

τηδτῖ, πᾶ ἴῃ ἱπῆγτη αίθ βιβοθρύμβ οϑὺ δα βμη]]Πὑπα πο Ἐ7186] 

Ργορπθῖθ. Οὐπβίἀουατθ τποᾶο οροιθὺ τηϑυϊσιπη ΥἹἹ αἱ δὰ 

ποῦ ἄποθ ἀοτηἶπο οὐἱύ (ὑοπϑίδῃ! ΠΟ ΡΟ Π]., ̓ Π]Π10 γ 610 ΟΥϑυϊὰ- 

ἄροτον} Ζὰ ἄο πᾶῆο Ἰἰορομάθῃ ογρᾶπζαπρ' ἀθουθυῦ οὑπὶ ρούϊθ0. 18ύ 
πδὸ} Ὑ αἰ πίομξ ταῦτ. Ῥϑβδίχορο]βία8] μ᾽ οἸ]Ἰο6 οοπ͵θούαν Β6586]]8 
(ρ. 31); ἀϊο Πδπαβομση Ρ....... Ῥ... 565; 68 βίαπα {{ὐ᾿ ρβαίμγσο βο 18; 
αἴο65. ΔΘΥ ΠΆΙΠΘ ΘΙΠΘΥ ΔΥΪΔΠΙΒΟΉΘη βθοίθ, σὸπ ἸΤμθοκίϊδίοβ, οἴποι ᾿ψγαϑυρο- 
σπιώλης (Κυσομοπηδηα]ου). Μαπ παπηΐίθ βἴθ δ0}} ἄϊθ βθοίθ ἄθυ αοίθπ, ππᾶ 
βεῖοπαβ, Ὑυ1145 πδομ σου, ρομῦτίθ 1ἢγ ἀπ. 1η] Β65886}1 ἡ. 40 οτρᾶπχί 
80: Ῥογσοχὶῦ δὲ ουπᾶο ἴῃ ἀπὶ ἀϊ π (Ξ-::- ἀοπιῖπὶ ἄοὶ ποβίσι) ποιηῖηθ, πθ ΟΥ̓] 
Θ0]6581845 βΒῖδ᾽ ἃ Οτἱβίο ἀραϊίαθ ἀοοοχσθηΐ οὐ οοπίοβίαγθηξιν ἱπίγαθαῦ οὐ Ἰπρυθδ- 
5118 ἴῃ Βαρταϊοίαπη οἰγι(αΐομαι, τοοορίίαίο οἱ πιὰ]ύοβ. ϑβυθ]θού σὰ ἀοοογθηΐ, 
Ομ οβίδυθηξσ, ΔΥΡΘΥΘΙ ΟΣ βἰπᾶ ἀ16 ῥβαίγγορο  ϑέθπ; ὑπίρυ. , ΘΟ ΠΟΙ] απι᾿ 
ἰ8ε ἴθ τοῖέ ἀΐθβθπ Ζὰ μα]ίθπᾶθ ῬΘΒρυθομαπρ σὰ γουβύθμθη, οὐἱῦ Οοπβίδῃ- 
{{πορο]ῖτα} ,586ποὲ σὰ Οοπδίαππορο!". Οὐ βθϊαπορ 1 π|} 50 ποπηῦ 68 Αυχθη- 
(ἰπ8 τ 6 ΘΙ Ὑ]616η Δηνγοβοπᾶοι, 6] ]Προπ᾽, ἃ. ἢ. δυϊδηβοιθη ὈΙΒο 8. 

δεν δανάξ, Ψαϊδια. Ὀ 



ΧΥΤΠ ἘΠη]ο ταπῃρ, 

ΠΟΡΟΙ, αὖ ϑαηούμβ οὖ Ἰηηηδοῦ]αῦτ5. βοθυο8. ΟΥΘ.] ἃ β8 Ποῦ 8 
οὗ ΘοηΒΔΟΟΥ Οὐ θ15. ἃ ΟαἸΡ8 ΕἸρτ5. ἀἰρηθ 267 ὑδηύδηῃ τη} 0]- 

ὑπα ] 61 ΟΥΙΒ ] Δ ΠΟΤΊΙΠῚ ῬΙῸ ΤΟ Υ115. δι0)8 Τ]γ6 οὐ οἹοΟυοθ6. ποπο- 
ΓδγΘύμ. ()ὶ οὐ ἴῃ Θχῖθα 8110 ἸΒᾺῈΘ ἴῃ 1080 ἡμογέϊδ τποτηθηΐο 

ΡῬΘΙ ὑθϑίαμηθηϊιπι Πάρι 8118 5807 ἴα πὶ ῬΟΡαΪ]Ὸ 5101 ογθαϊο 
ἀογαυα 108. αἴοΘΠ8: 

ἘρῸ {ΠΠ|84 Θρ βκορὰβ οὖ σοηθϑϑοιυ ΒΘΙΊΡΟΙ 516 ΟΥ̓ΘΑΙΑῚ οὗ 

ἴπ ᾶδὸ ἢᾶαθ 5018 οὖ σγϑῖᾶ ὑθϑίαμηθηζιμι [ᾳοῖ0 δ ἀΟΙΜΪ ΠῚ 

ΤΏΘΌΠ: ΟἸΘο ἀπΠππ 6586 ἀθῸ 1] ραύγ πὶ 5011 ἱπρθηϊαχῃ οὗ 
ΠΥ ΙΒ] ΘΙ, οὗ ἴῃ ἀπὶροηϊαπι ἢ] οἰπ5 ἀμ Πα οὖ ἀθα]η 

ποϑύχτιμη. ΟΡ θθη οὐ ἰϑούουθμι ὈΠΊΎΘΥΒ6 Οὐδ αΓ 6. ΠΟ ὨΔΌΘΗ- 

[61 511|1161} 5.1 --- 00 ἀπΠὰ8 οϑὺ ΟἸηπΐθτη ἀθαθ ααἱϊ οὗ 

Ἃ61 ποϑυ] οϑὺ ἀθι85 --- οὐ πηστη ϑΡ1|110ὰπὸ βαπούμμῃ, γἱγυαθη, 

1] τη ηϑηΐθηλ οὐ ϑ8ηου Ποδηΐθιη --- τὖ αἷὺ ΟΥϑῦι8 ῬΥΟΡΌΘΥ 
ΟΟΙΤ ΘΟ ΪΟΠΘΠῚ 8 ἃροϑύοιοϑ 805 Εοοθ ΘρῸ τηϊδδο ῬΙΓΟΙΠΙΒΒΌΙΩ 

Ῥαύγ5. Τη6] ἴῃ γΟὈΪ5, ΥῸΒ δαΐθμι 5θαθίθ ἴῃ οἰ ϑύθιῃ Ἡ]θητβᾶ- 
θη, ααοδάπϑαιιθ Πα Δ Ι1Π1 γἱγδαΐθηλ 80 αἰΐο; θη Εἰ 8δοοὶ- 

ῬΙουΪθ. γισυαϊθηη ΘῈ ΡΘΥ ΘΠ] Θηὔθη ἴῃ ΥῸΒ βϑηούο βΡ1 0 --- Π60 

ἀθαμπη 66 ἀοχηϊηθη, 564. Τη]ηἸδύγαχῃ ΟΥ̓... . .. .. ρος 

8664. ϑιραϊαη οὐ οθοθαϊθηΐθ 1π ΟἸΔΠΙθι8 Π]1ο0, οὖ ΠΠΠΌ]η 
Βα ]ὰπτὰ οὐ ΟὈοΘαΙθηθθη..... ἴῃ. ΟἸΠΒΙΡῸΒ ἀθὸ ρϑί] .. ... 

ΔΑ ΤΕΣ ΠΥΌΝΑ βθ. ΒΕ ΤΗΠῚΣ ὐτροοῖι ες ΒΡ βαηοίο.... 
ΝΟΟΙ οἰηπη81 ὙΠ ϑο0άδϑηη, ἃ 5001 586 ΟΟΥ 5071 

Μαχιτηΐη5. γα] Π]α5. πϑπη6. οὐ μα. ΝΘΟΠάθμλ πδη}]10}. (ΘΓ 
γιοῦ ἀ65 Ῥα]δάϊα5. ἂἃῃ. ΑἸΩΡΥΟΒΙαΒ. δηροίηγῦ πογᾶθη, (6. 
τηϊῦ 6 Δαβογάθυιπρ σὰ, οἰ πθπι ΘΟΠΟ]] 50}]1688ὺ, 9] Πθιη α16 

ΑΥΔΠΘΙ 510. ποῦ οηὐχίθθη τάλαθη, ἰρὺ Μαχίηη, τὴ 

(1656. Ῥογοι Πρ κοῦ 561 Π61 Ῥᾶτΐθὶ ἀπα ἀἀ5 σγθηῖρ' ΘΠΓΘΉΘΙΘ 

γΘΥΔΠΥΘη. ΟΥ̓ ΘΘΡΊΉΘΙ Ζπ ΘΠ ΖΘΙΟΠΠΘη., [Ὁ] θη 65. ὨΪηΖῈ: 

[Ππᾶ6 οὐ οὰπὶ βϑᾶποίο Ηυ]ΗΕ] οοίθυιϑαθ οομβουθθα8 δά 

αἰΐπση ὀοχηϊδαύπθπιη (οι ΠΟ ΡΟ] πΔ γϑηϊβϑθηῦ θα π6 οὐϊδη 
οὔ ᾿πηροιίύουθθ δ Ιβθοηῦ δάσψθ οἷ. ῬΙΟΙἸβϑι]η ἔδϑθὺ ΘΟ0Π0]- 

᾿ππι, αὖ βαποῦπιβ ΑἸιχϑηί 8 Θχροϑαϊ, ἃρηϊα ῬΙΟΙΉΙΒΒΙΟΠΘ 

ΡΓΘίαυ ρυθροβιυ! ΠοΥΘΟϊοὶ Ομ μη θ8. Ὑἱγ 1 τ15. Ἰηϑυϊουιηῦ, αὖ ΙΘχ 

τηοιηθηΐ0} 50 Ὑ αἰΐα, ἅ16 απάβοινι το πιοπίο. ἀδὶ ποβέυὶ}  αἷύζ 
μιαύίθ ἀθ ποβύγ!β ρ᾿]θβθθη., 8. ΒΘ688611 ρ, 42 δηπιθυίζαπρ. 81.089] 1,0, ΧΙ], 49. 
ἰζθια}] ΑἸ Ροβίθὶ ρϑβοβιοῃίο 1, 8, 



Εϊη]οϊζπηρ. ΧΙΧ 

ἀαγοῖαν ααδλθ ΟΠ Ππππὶ ργο ἰ θογοὺ 864 πθ0 ῬΓΙν αὐ ἴῃ ἀοπη0 

ὯΘ6 ἴπ ῬῈΡΙΪοΟ γ6] πὶ ἀπο θοῦ Ἰοοο αἰδραϊαίο ἀθ ἢἀ6 πὰ}0- 
γούιν, δισαὶ ἰοχύιβ ἱπαϊοαὺ ἸΘρΡῚ8: 

Τρ τ ἕο 65 Υ ΔΙΘ αὐ δ πτι5 ΤΠ ΘΟ οβ15 οὐ ΑΥΟΠΔα 8 Διρτιϑ] 
Ταϊίαπο ρτγδϑοίθοίο ργδοίουϊο. ΝᾺΠ] θρυθβϑϑθαμη ΡῈ] Θα πη ΠΘῸ 
αἰβοθρίαμαὶ ἀ(θ το]]ρίοπθ γ61] ὑγδοίαπαϊ γ61] ΘΟΠ01]}}} ἃ]απϊα 

ἀοίογομαϊ ραύοδοδῦ οοοαβϑῖο. ΕΠ 51 αὶ ροϑῦ πᾶθὸ διϑὰ ροὙανὶ 

δάσιθ ἀλη πα }}} οοπίτα ἢ 5110] ΘΟ ΠῚ ὙΘΗΪΘΠΔΊΠῚ 6886 
ογραϊἀουῖῦ γ61 ᾿πϑιβύθυθ πιοῦτπ Ῥϑϑυ 616 ῬΟΥΒΘΥ ΟΥ̓ ΙΟΠΒ Δ ΘΟ], 

σομροίθη ροθπὰ οὐ αἴρπο ΒῈΡΡΙΙοῖο οομογοθαῦαι. αΐα 10. 

ΚΚᾺ]. Τυ]ϊα5. ΞΟΌΙ, Τηθοάοβίο οὐ ΟὙπΘρΊο ΘΟΠΒ8. 
ἴθι 8]1ἃ: 

Τάριη ἱπηρούαΐοτοβ δὰ Επϑὶρηϊαπ) ρῥγϑθίθουπιμη ργθύουϊο. ΗΒ 

4] 5101 ἰαηθαμησηοᾶο οχιϑυϊχηαηῦ ΟΟ0]]ΠρΡ ΘΠ] οορίδηλ ΟΟΠ Ρα- 
αι. 51 ὑπιθ]]θηύπη ααἱρρίδιμ οοπύγα ποϑίσῶ οὖ βδηοῦ 8 

ῬΥθοθρύμθμη (Δοϊθμἀθγη 6886. ἐθηη αγθυϊπί, οὖ 56 1 0]10}15 ΔΙΟὕΟΥ 68 

Ῥδοίβαπι ἐμγϑαΐαο δοοίοϑία οἰλαην ηλωϊοϑέαί8 οαγρτί6 αὐ 8αΉ- 

σιεῖηο βῖηξ βιρρίϊοϊα ᾿δαγϊ. Ἠ αὐ. 10. 1Κ8]. 60... 

ΠΙΘ56. θοϊᾶθη νου ἀπ ΠΡὍΠ βἰδη 6 8115 θη Δ ΏΥΘη 388 
πη 3586, ὈΠᾶΘ 4180 οἷπ δη δ Πηρ561 ΖῈ] ὙΟΙΠΘΙΡΘΙ ΘΠ 6η 

Ὀυϊοΐθ ἀθ5. Ῥα]]δα 5, ΟΥ̓ νοῦ 384 οηἰβίαημα, ππα σὰ αἰ ΘΒΘΙῺῚ 
ΔΗ ΠἄΠΡ56] σοΠ τ ΟἾΠ6 ΖΊγΘΙ 6] δ110}} 416 γουαιβο ΠΘΠ 4 6η στουΐθ 

γὸπ πᾶ οὐ οὰπὶ ϑᾶποίο Ηυ]ΠΗ]α᾽ πη (Β658611] ῥ. 16). ὙΥυγαθ 

ΠῸΠ (5 σοϑοίζ γὸὴ 388 ᾿ΠΚΊΟΝ αὐτο} α16 [ὈΓΔΘΙΠρ᾽ ΘἾΠ68 
ΘΟΠΟΙΪΒ. γῸη ϑ6ιἴθη (ΟΥ̓ ΑΥΔΠΘΥ γογδη]αϑϑὺ, 50 ΠΆΡΘη Ὑ{11 τηϊ 

γα Ρ. 48 388 415 Ὑυ]ῆ]5 ἰοάθβ]ηγ δησιιβούζθῃ. ΝῸΠ 
παὺ ΔΌΘΙ Β655611 Ρ. 18 ΠΔΟΠρΡΘΎΙΘΒΘη, (8585 48. 8 ΖΊΘΙΡΟΙ 
506116 Δησοίηχτίο σοβοίζ γῸΠ (θη ὙΘΥΆΒΒΟΥ ΠΠΒΘΥΘΥ ΒΟ 
ἀοηη 4538 γογῦ θη  ]Π]οηΐθη Οὐαοχ ΤἬΘΟΔΟΒΙΔη8 ΘΗ ΠΟΙΠΊΘη 

6010 1111} 50. ἅϊθ6 μα ἀβομυ τ; ἄον οοὗοχ ΤΠοοάοβίδηιβ ᾿ιαὐ ἀ658 τἱοἢ- 
Προ ΘΟΠΒΙΠΙ, ἄα5. 4116] 61) 51ΠΠη6 ΔΠρΡΘΙΊΘΒΒ6Π ἰδθύ, 815] ἄθγ δηΐαπρ' 468 
φοβοίζοβ ἰαυίοῦ: Ὀδιηὰβ οορίδπι 6Ο]]ρΘΠΑΙ Πἷθ. αυἱ βθουπάθπτῃ θα βθηϊυπί 
4π86. ἐριηρουῖθι5 αἶγαθ τηθπιοσΐδθ Οὐηδίδη!ϊ, βδοογάούδτιι8 οοπγοοδίθ ΘΧ 
ΟἸΉΠΙ ΟΥ̓ΒΘ ΤΟΙΊΔΠΟ Θχροβίίδαιιθ ἤἀθ, 8ΔὉ 8 0518 4] ἀΙΒΒΘ ΠΕ 76. ΠΟΒΟΊΙΥ, 
ΑΥ̓ΤΊ ΤΉΪΠΘΙΒΙ ΟΟΠΟΙ]1ο, Οὐπβίαπεπορο! απο οὐΐϊατι οοπῆττηδία, ἴπ ΔΘύΘΓ ΠῚ 
τηδηβιτα ἀροτοία βαπί, (ΟὐΠπγθηϊ Πα] οὐΐδπὶ αυΐϊθιβ ᾿πιββίτηιιβ ραίθϑοδί δυθ]- 
ἰτίατη, βοϊξασβ Πῖθ. 4] 5101 ἰαπίυπι (ἐαπύιμηπηοᾶο, σπῖθ Μαχϊτηῖμ, Δ 0 ἢ 
οοἃ. ΤΠθοᾶ, ἀἢ ἀρΥ χυγοϊίομ 58[6116, γὸ ἀαβ ροβοίζ γουκκγζί δηρο γέ 18, 
8, πέρ) οχἰ βεϊπηδπί σοί. ποβίτα δὲ βαποίϊ [18] 50 ὙΥ αἰ; ποῖ! οοᾶ, Τηοοᾶ. 
θὲ Ζιι 656: ποβίγαθ ἰγδηα!1] 1618 (Β6585611 ᾿. 18). 

0 



ΧΧ ἘΠπ]οΙτπηρ, 

561 ΠΊΠ55 ; ἴῃ ἀἸΘΒΘΠῚ ΘΥΒΟΠ οἰ ηὔ 65 σαθιϑὺ γο ]βιδπαϊρ (ΧΥ͂Ὶ,1, 4), 

ΒΟΔηη ἴῃ ΟΙΠΟΥ πη] ἘΠΒΘΙΘΠ] οοαθχ νυ 10 ἀθου θ᾽ πϑυ]τη- 

πηθπᾶθῃ γουκάνχαπο. 88 σᾶηχθ σθϑοὺχψ σα 7ἃ σγοη γα]θηἰ- 
πἴδῃ 386 χὰ ΜΑ]]ΔΠηα ου] ββθη ἀπ ᾿ἰδῦ ρορθη Ἃ16 ἈΚ ῦΠ ΠἸτοπ. 

σουϊομίοῦ; οἷπ 611 ἀᾶγομ σα ϑραθοι πηΐου ἀ61 {Π001, 6 
μἷ5. αὶ 46 το ]]ρίοπο οομίθπαπηῦ᾽ π]θάρυο]ῦ, τ16 6168 ΟΙΓΟΥΒ 
ἴῃ 6 Π61 ροβουχθδιη] Πρ σΌΒΟΠΔ]} (Β655611 ». 19). [πῃ Οοάθχ 
ΤἼΘΟἀοβίδη8 4180 δῦ οἷπθ 5010η6 γουκύγχθηρ ὈΘρΟΥΘΙΓΠΠΊΘΠ, 

ΠΟ ἀπροβομιοκὺ ἀαβοθί σὺ, ΔΌΘΙ 65... 51π4 ἰκθῖπθ ππηϑδπαθ 

ἀθηκθαι, ππῦθι ἄθπθη α16 οἰρϑηὐ}] 106 γουβυ 6 Πρ’ ΟἾΠ0 
το Κϑιοῦ δαΐ οοπδύγαουίζου πα σοαδηκοηρδηρ' ΠΟΘ οἷη ψυγοὶ- 

[68 118] ππρΘοἰ πῆ πϑϑῦ γῸ} Θ᾽ ἀθπβραθο 68 ὁοᾶθχ οι δία πθῃ 
ψᾶγο᾽ Β658611 Ρ. 20. Πᾶβ ἃ οὐβίθι 5061160 Δηρ γ6 οοβϑὺζ 

βύθῃὺ ἴῃ Οὐαθχ ΤΠθοοβίδηβ ἀπη }61})81 ΠΘΌ θη ἄθιη Ζυγθι ἢ 
πα οηὐῃ]0 πδοὸ ἀο᾽ το ὐσθη οϑαγὺ (8. ΟὈΘΠ) ραν πϊοῃῦ 
Ἃἃ58 γϑυθοῦ οἰπθθ 601Π0115 (Β658611 Ρ. 24). Ῥαγδπβ οὐοὶθῦ 510} 

χηϊῦ σγὔβϑίου ΜΔΠΥΒΟ ΘΙ ΠΟΙ Κοὶδ, ἀδ85 Ὀθῖ4θ σοβοῦσθ πἰομῦ 

γὸ Αὐχρηίαϑ, ΒΟΠ ΘΙ γ0η ΜΆΧΙΠΪΠ Ζὰ ἀ6Γ νου ΒΟ ΘΠ ΘΠ 6 
πού ἄροι Ὑυ]ῆ]8 8 γοῖβο πἰηχαροϑοῦσζὺ 5᾽πα. Μαᾶχίτηη ϑπο 
ἴπιὶ Οὐαοχ ΤΘοΔοβίδπιι8. Π80]. οἴπθι σϑβθῦζθ, Ἃἃ5 ἀθιῃ θυ] 6 
465 Αὐχροηίβ Θηὐβρτᾶομθ, ὑπα σουϊοῦ ἰυΥ 10} ἃ 1616 
Βοϊάθῃ νϑυουἀπαπρθη, αἴθ τηϊ ἀθη. οὐ ΘΙ θ Ἶθθθη Ρ6Ϊ Ὑα]Π]ὰ8 

ἰοάθ πἰοηῦδ σὰ ὕπηῃ ΠΔΌΘΙ. . 
Ἐγνἄρπηρ ἀθγ σΘ ΒΟ] ΟΠ ΠΟΘ. ν υ ] 1586. ἴπι Δ Π16 588 

1Ἰᾶϑϑὺ πὰ ΤὈΓΠΘΙ ΘΙ ΚΘημπθη, ἀαθ5. ΤΠΘθάοβίαθ 588 πῃ ΒΟ 61 η- 

110 σὰν πἰομὺ ἴῃ Οὐπϑύδη πο 61 ταῦ, ἀπηἃ 5610 8ὺ ΘΠΠ ΘΓ 

ἄα ΑΓ, 850 ΜᾺΓ 61 ἀροῖμβ πἰομῦ ἸΩΏΘΩΓ ἴῃ (6Υ Ιᾶρθ τηἱὐ ἄθῃ 

5610 383. [ὉπΠ0}} σοδομ ούθμ Αὐϊδπο σὰ ἀπ θη δ 61π., απ 

[ἂν ἀἴθϑθ 80] ϑὺ γῶν ἀοΥ χοϊραπκῦὺ πἰοηῦ ἀογαυ το, ἀ8 55. 516 

οἷπ 6001] υγὔπβομθη τηπϑϑύθῃ (Β655611 Ρ. 285). Εἰ βομῃορίηΐ 

ὙἹΘΙΘΗΓ, ἀα85 ὙᾺ]Π]α5. τγοῖβθ πᾶοἢ Οὐπδύδῃ ! 0061 πα 380 

ΟὗΟΥ δηΐδηρ 381 χὰ βθύζθῃ ἰϑύ. [ἢ ἀἴθ86. χοὶῦ, θυ] οῦ 

ΘΟΖΟΙΠΊΘΠΟ5 (Β658611 Ρ. 30), γϑυβιοηύθη α16. ΑὙἸΔΠΘΙ ΘΠ Π 188 

δι] ΤΠοοάοϑίθ χὰ ΘΟΥΪΏΠΘΙ, ἀπ (160 σορθηραγίθὶ ρουϊθῦ 

Δαν ΘΙ ἀπ 850 ΤΏΘὨ1 ἴῃ δα θραμρ, (ἃ οἷπ θυ Πτηύου Αὐ]ὰ- 

ΠΟΙ, Επιπου ἶ8., (ΘΙ 510}. ἴπ (61 πᾶπο Ῥοίαπα, φΎΌββθη Ζαϊδαΐ 

μαϊίο ἀπᾷ (ογ Καΐβοι 860 1080 ἀ16 ΔΌΒΙοΠὐ ἀπιββουῦθ την 1Π 1 

οἶπθ Ζιιβαμητηθη τι χὰ Πμα]ΐθη. Εἶπθ ΔΠ28}}} ΚαύΠΟ]ΙΒΟΙΘΥ 

ζ΄ 

"μον δ λως ει. - 



πψιυνττις 

ΤΙ] οἰζαηρ. ΧΧῚ 

Ὀἰβοιδϊο ὈΟρᾺΡ ἴοι. ἀλλοῦ χὰ ΤἬΘΟΘΟΒΙΒ ἀπα Πϊη θυ "16 
αἴθβ. 1ὰ βῖ8. οὐ ν κύρη οἷπ οοϑοίψ, ἀαγο ἢ} Ὑγ 6] 005. ἀἃ5. ὀἰοηύ- 
᾿τὸμθ αὐγοϊΐθη ἀπ αἴθ ζιβα μη  Ἰκ6 ἃ ἄθη τηδικύθ, 

ἀθουπαπρὺ ἅ1165 αἰδραύτθη ἴθον ἀὰ8. υυθϑθη (ἀούίοα. πιογβαρὺ 
γγαγα, [Ι͂ἢ πὶ σοβοίζ βο] δύ, ἀπ ἀἃ 5. ΟΖΟΙΠΊΘΠΟΒ. 510}. ΘΙ ὗ, 

᾿ιοϊβϑδὺ 65. (Β655611 γν. 52): Τ)6ὸὴ Παγθυ ΚΟΥ. 5011 ἰκοῖη οτὺ [ὮΙ 

ἴῃγο πυγϑίθυϊθη, Κοὶηθ οΘΙΘρθη μοῦ θη ΔΒ Πη ᾿ΠΥῸ8 ΖῚ 

ὙΠΟ ΒΡοηβύσ θη. σοῖδῦθϑ χὰ ἄροη ἢΠοἰβύθηθη. Α116 50110ὴ τ ]5- 

856Π, ΟἈὯΒ5. ΟΝ Ὑγ6ηπ Οοὐνγὰβ ἀἀγΟΪ οἷπ γοιτηἸὑ ο]θϑὺ ὈΘ ΡΒ 

θη ]οοκίθα 5ΡΘΟΙΙΓΘϑουρῦ νῸὴ ΤΠΘΏΒΟΠΘη ΟἸΘΒΘΥ ἃχὺ οὐδηρὺ 
ἰδύ, αἷθ5. ἀοοῦ Κοὶπο Κυα πᾶ θΘη 5011. 165... ἀατο ἢ Ὀοίταρ' 

Θη ]οοκύθ ΒΡΘΟΙ ΔΙ Γθβουθῦ Θη 1610 --- 50 οΥΡῚ δῦ 510, ΨΘΠΠ 

ὙΠ ἀοη Ὀοιοῦ ἃἀ65. Αὐχθηθβ ΠΙΠΖΙΠΘΒΙΏΘΗ --- ἀ(ἃ8 γ0Γ- 

ΒΡΙΘΟΠΘη Οἷπ05. ΘΟΠΟΙΪ5. [ἢ 416 πϑιη]]ὁ6. χοῦ, 580, [8}}} 

ὙΠ ΒΟΠΘΊΠ]16}} ΔῈ 0}} ἀἃ5 Δα! ὑγούθιι ἀοὺ δα  γγΟΡοΙ δύθη,, ἀθηθ 

γα] η]ὰ ἴπ Οὐπϑίδη 0061 οηύρορθη θη. 8016. ὙΥΓ ΠᾶθΘΠ 
ὉῸΠΒ5 180 ἀἄθῃη σδπρ' (ΘΓ ΘΙΘΙρ Ἶθ556. οὐνγα 50. Ζὶ ἀθηκθη (Β658861] 

Ρ. 44): )ὰ5 δυϊηοίθη οι Ῥδαύμγ ΡΟ] Ἰβῦθη, 16. ὈΘΒΟΠΑΘΙΒ 

ππΐοι ἄρῃ οθη ἀοΥ παρ θίααῦ ἀπηδηρον [ἀπά θη, ππα.-ἀδηη 
γουθαπάθπρ οὐθι οἰ γομθοῦθ ἀπυ θη. γΘΊΔμ] θη θη Π60- 
ἀοβίαβ Ὑα1]α, ἄθη Ὀϊβομοΐ ἀογὺ οὔθη, (85 μαπρὺ ἀ61 8118- 

ΠΙΒΟΠΘη. ΡᾶΙδοὶ, πὸ ΟὈΠ δύ ]Π0}061 χὰ Ροιθη. Ὑα]Π|ἃ 

ἐγ 1 ταῦ χα] ΘΙ ἤθη. ὩΠάΘΓΘη ὈΙΒΟΠδθη. οἴη, 5000 ΔΌΘΙ 50- 

ΟἼΘΙΟ ΠΔΟῚ 5ΘΙΠΟΥ ΔηΚαΠ. ἅΖπ οἹΘΙΟΠ6 1 Ζθ]ὺ δῦ ἘΠΙΠΟΠ]ῈΒ 
ἴῃ ΒΙ Πγπῖθη ἰδύϊσ ἀπὰ σονίηηῦ ΖΘΠ]}ΘΙΟΠ6 ΔΗΠδΠρΘΙ. [)6Γ 

“οἰδραπκὺ βοποίηῦ ρϑοῖρηθῦ, 401 ΔυΙΔΠΙΒΟΠμθη. ΙΘηγ6, ἄθι ΤΊθο0- 

ἀοβίπιθ Ὡρσοηοιρῦ γᾶ], ροιθαηρ χὰ ὙΘΙΒΟΠ θη; 65. σοΠηρὺ 
ΠῚ ΚΑΙΒΘΙ χὰ ΟἸΠΡῸΠ ππα (85 ὙΘΥΒΡΙΘΟΠΘῚ Θ᾽ Π68. ΘΟΠΟΪ]Β 

2 ΘΙ ΚΘΠ ; ΔΌΘΙ Ἃ16 Δηβίγοπριηροη (61 ΚΌΠΟ ΠΤ θη 
56ΠΠ6}] ΘΙΠ6 ὉΠΊΒΟΠ]αρ ΠΘΙΌΘΙ, 516 ΘΥ]Δηρθη (85 οοϑθῦ γΟΓὴ 

10. Ἰᾶππᾶν 981. 6 

4) Αὐῇ βοῖομθ ποθ ουκ]ᾶτέ 510}, πο Β6556115. ΔΠΒΡΥΘΟΠΟΠΩ͂ΟΥ γοΥ- 
τηπίαπρ, ΟΟΥ ΖΜ ΘΟ. ΟΟΥ Βοῃσ ἀθ5 Αὐχοηίαβ: 516 ΨΥ Ὀοδύϊτημηί ἄθχη 
Καῖβοι 415 σἸδαθ πο πηΐπ]5. γουροϊορύ ΟὝΟΙ ὙΟΥΡΌΙΘθ6η. χὰ ψοτάθη, ,1η 
ἀοΥ ἀδῦοι Δηρο γδομίθη Ὑου ΠΥ ΠΟ πρὶ 465. ὙΘΥΒΙΟΥΌΘΠΟΝ ΟΥκθηπῦ Τη8Π, 
ἀδ85 Ἰούζίουου 415 Ὀθϑοῃμᾶθυβ σορ Οοὐὐ ρσο]οιϊίού πᾷ ρθβο ἢ ἀχὺ ππᾶ βοῖπ ἸΘΌ 6 π 
815 Ῥυδάοϑίπισί ἀσγο ὈΘΙ5Ρ16160 ἄου [61], ΚΘ, σ ΘΥΒΟ ΘΙ ΠΘ ἢ. 5011, πὶ 4160 
ὙΔΏΣοΙΓ ἀθ580Π, ὙγΔΒ ἸΘΠΟΙ ἸΘησίο, Ζὰ Ὀοκταροπ᾽, Β65561] ρ᾿. 471. 



8.4. 

Ἐν ΜΥΉΨΙΥΣ 

ΧΧΙ ἘΠΗΙοΙαπρ, 

δα βουηϊὺ ὙαΠΠ16 χὰ δηΐδηρ 65 1ΔΠ1Ὸ5 581, 8ὸ [10 
56 1π6 σοθαχῦ, ἀἃ ΘΓ 70 Ἰᾶῆτο αἱ παῖὰ, 511 οαθ᾽ 510, 561Π60 

ΘΥΠΘΠΠΠΠΡ Ζ.1Π|Ὶ ὈΙΒΟΠοΐ 8541, τὰβ χὰ ΡῬΆΕΙ ΟΝ ΟΥΟ α8᾽ ΟΌΘΠ 
οὐ μου ἀπρῶθθ ὑγθ ΠΟ). ραϑϑῦ, βθῖπθ συ οι ρθαῃρ ἀυγῸ ἢ 

ΑὐΒΔΠΔΊΟΙ. 848. 

Αὰβ ἄρῃ Ῥουϊομύθη 661 ὕρτρθπ 4Ὲ61]16η ΔΘ ΘΠ ΠῸΓΙ 

ΠΟΟΪ ΘηΪσθ5. Πϑοηχαύγαρθῃ, αἃ 10ἢ) Τ10}} δα οἷπθ ογῦυ θ τ πρ' 
ἋΘΥ γοΥ]ΟΚ θη πα ΠΟΟἢ Υἱθ] 80} ἀμ Κ61Π ΘΓ ΘΙΡ 556. (68 

Ἰούχίθῃ 18}. ηπὐδ γο] ὙΠ] Π]Δ5 [018 ΠΙΘῚ πΙΟἢὐ Θ᾽ Π] 556 η ΚαΠΠ 

πη Μ1}1. υχοῖ δοογαύθβδ ἀπ ϑΟΖΟΙΉΘΠΟΒ ΘΥΔΠΤΘῚ 1, ἀΔ55 

γυ]Π]ὰ ἀ0᾽ βγποᾶθ σομ Οὐπδύθῃθ πο ρΡ 01 (860) θοΙγομπίθ ππᾶ 
ΠῚ ΔΙΪΔΠΙ 0165. ὈΘΚΘΠ 18. ἀπο ΒΟΉ 160 (ὟΝ αἰΐ Ρ. 40). 858 
α16 αοἴθῃ, 6 1086 Ὑι]1Π1ὰ (848) ρου α16 Πόμδι ἴῃ τὔμϊ- 
Β0Π65 σοριοὺ [σύθ, σοὸμ ΟὈμπϑύδη 5 σοΒ1 020 61] ΝΙΟΟρο- 
115 ἃΠ| ἴι586 465 Ηδηητβ ΟΥ̓ 16] 6 η πα ΠΙΘΙ τηἱῦ σ᾽θηχαομύ 
πα οὔνγαβ δόκουθδα Ροϑομδ Πρί, οἷη ἔἸΘ ΠΟ 65. ΙΘ ρθη [}|τ- 
[6η, τηθ]ἀοὲ «0Υ68118 ὁ. 81. ΕΒ βοῃθιηῦ, (855 516 50} ἴῃ 

416 μᾶπαθ] χα βοῆθη 8 ]Θη5. ἀπα ἸΠΥΘη ΠΘΙΘΙΙηρ5. ἀβρογροθῦ!θ- 

[θη θη ϑὑδιηγη  ΘΘΘΠΟΒ5Θη ΠΟ ΘΙ ΒΟ θη πἀπὰ 56] 08ὺ ΠΔῸΠ 
ἀοΥ Βομ]δομῦ Ὀ61 ΑΟτΔΠΟΡΘΙ 5106}: π] οὐ Ζὰγ ὑθ]] Δ γη6 ἃη αθη 

τα Ζρθη ἀθυβο] θη. γου]θίύθη 116556η (Β655611 Ρ. 68). ΝΙοΙί 
ὉΠ] δΡΊΟΙ δύ, ἀΔ55. ΑΘΙ ῬΥΙΘΒίΘυ, 461 ΠΔΟἢ. ΑἸΩΤΉΪΔη ΜΟῚ] (6 

ΒΒ] γορ ΕὙἸαΙΘΘΓΗ ΖῈ1 πη θυ Πα] πηρ' ἃῃ Δ] Θπ5. Ρρρθ- 

βαπαὺ ψυχᾶθ, Ὑα]Π]α βο]ρϑὺ τῶϊ, ἄθὴ 8δῃ δἰπθῖῃ ἢ 64] ΟΠ Θη 

ΔΌΚΟΙΜΙΊΘη 81165 ΘΘΙΘΡΘῚ 561} τηπιϑϑύθ ππηα (161 γοιτηῦρθ (68 
ΔΠΒΘΠΘΠ5, ἀδ5 6ΥΓΎ θ6ὶ ἄθῃ ΒΟΙΠΘΙΠ ΘΘΠΟΒ8 (8. ὉΡ6π ῬΏΠΟΒίοΙ- 
σ105), ὑπα (Θ᾽ γΘ ΘΠ πηρ᾽, Ἃἀ16. 1ΠΠΔ 861Π6 βὐδηη!η ΒΡ ΘΠΟΒΒΘΗ. 
40ΠΠ]Π}06η.. Ἃ16 σοροὶρηθίθθθ ῬοΒΟΠ ΠΟ  Κοὶὺ χὰ γουτ  {Ππηρ᾽ γα] 

(γα ρ. 40. ΒΘ655611 Ρ. 58). 
Ζυ1η 50}11556 ἀἸΘΒΘΙ ΘΥδΙ ΘΓ Πρ 506116 10} ΠΟΙ ΘΙΠΙΏΔ] {061- 

510 10) ΔϑδΠ0η., γγᾶ8 ΠΠ8. 815 Ὑα]Π]|ὰ5 Θθοπ Ὀοἰζαπηὺ ᾿ϑύ. 

510. οὐδ᾽ 3511 γυ11α τῖγὰ πηΐοι ἀθηὶ σγοϊκο (οι (ἀούθῃ 

ΘΘΡΟΙΘΗ. 
928 (Ὁ) πίοι Οοπδίδηϊ 5 ΓΘρΊΘτηρ Κοιηχηῦ ΟΥΓ τηἱὺ ΘΙ ΠΘΙ 

σούϊβομθη ρσοβαηίβοῃ δ! 15 ΤΟ ]850116. ΤΘΙΘΠ, 
541 ΕΤ ψἱγἀ γοὰ βοθα5 ἁα ἋΟΥ ϑυποῦθ χὰ ΔΠΡΟΟΠ ἃ 

Δαχη ὈΙβομοῖ ἀογ (ἀούθπ σον θην ππαὰ ὈορΊθὺ 510}. 'π ΠΥ 
Ιαπά, πόα 0} γοὸπὰ ἀθι Ποηδι. 



Ἐπη]οϊναηρ, ΧΧΙΠῚ 

848 ἘΤ ποῖοθῦὺ γὸνὺ Αἰ ΠΔ 5. νου Ο]ραηρ τὶ ΘΙΠΘΥ 

ΘΎΟΞΒΘῚ Β0ΠΔΥ ὙῸΝ ΠΗ ΠΡΘΙ, σοῦ ὮΡΘΙ ἀἰο Ποπδα, 

οὐ Ὁ γοὰ ΟὈπδίατΠι8 γομηϑιῦζο ἴθ δϑιθη. θ6ὶ ΝΙοΟ- 

ΡΟΙΒ ἃ ΗΠ. 

600 ἘΣ πἰτησὴῦ 61} ἂχ ἀΘΥ ϑγποᾶθ γοὸμ (ΟὈηδδ ]Π0}6]. 

(818 ΒΤ βαοιῦ γύρο] ἢ φν]βόμθη ΕΥΙαΐρουι ππα γὰἃ- 
Ιθη8 χὰ γι 06] ἢ) 

Επᾶθ 80 οὐὔδϑὺ ἃπίδηρ 381. Εν ψὶγὰ νοὴ ΤΠΘΟΔΟΒΙΒ. ΠΔΟΝ 

Οοηδβίαηἐϊποροὶ Ὀουΐθη ππα βὐϊυὺ ἀἀΒο] δύ. 

ὙΥ1Γ ΠΌΘΠ ΟΌΘΠ ΘΌΒΘΠΘΗ, ἀα55 ΑἸΧΘΗΒ γῸη 56]ΠΘ1Ὶ 

ἸΘΉΤΘΥ βαρίθ, Γ᾽ ΠᾺΡΘ ἴῃ ΟαΥ̓ΘῚ ΒΡΥΔΟΠΘη Υ1616 ΔΌΠΔΠαΙΠΠρΘ ἢ 
(ἰταοίατι8), ἀπ ἀθουβούζαπρθη (Ἰπ οΥρ οὐδ 068) 5160} ΖαΙη 
ΘΥΙΟῸΠ φΘαδοἢ η15. ἀπα ἸΟΠη Πἰπ θυ] αθθθη. ΟἾπΠ6 Ζ 6 16] ἰδ 
ΠΟΥ α16 ὕβρογβθύζιπο ἃἀοΥ ΒΙ06] χηἱῦ σοιηρθίηῦ; ὙΘῊΠ ΔΌΘΙ 

ΠΆΠΠΟΝ Αὐιχοηξί8, ἄθη 65. ΥΟΙΪ 8]]6ὴ ἃαΐ Ὑ]Π]85 οἸδαθθ6π5- 

ὈΘΚΟπηὔΠΙ5 ΔΗΚΆΠΊ, ἰκοῖπθ Ὑρυϑη]ϑϑαηρ Παύδο ἁαΐ Ὑυ1Π]885 

ΒΟ ΒΥ 5061] 6 5. ηθ δι! σοῦ πᾶπο᾽ οἰ ηχαροΠ6η., 50. Ὀ]οΙ δύ ἀ060}. 
Ἃ16 ὉΠΡΟΒυπτη ποὺ 4685. ΔυβαγοΚ5. Δα Π]16πα. ῬΆ]]ΟϑθοΥρ 8 

ἀπ δοογαύθβ ὃ ΘΙ ΐθη, ΟΥ̓ ΠΔΡ6 α16 σούδβοῃθ 50} Ὁ ΟΥ̓ Π-- 

ἄθη ππᾶ 416 ΒΙΠ6] ἴῃ 416 σούδβοιθ βρύδοπθ ὕβρουβούχῦ, πὰ 

ΖΥΑΥ βαρὺ ῬΕΙΠ]ΟΒΙΟΥΡΊΙΒ5 ΔΒ ὙΠ] ΟΠ, 416 σαηΖθ᾽, ΔΊΒΒΘΙ ἄθη 

Βύομουπ ἀοΥ Κῦηρο; Ιοὑχίουθ ἢ 06 Θ᾽ ΘΟΡ ΘΙ Θ56η., πὶ πἰομῦ 

ἀατοῃ ἸἤγΘη ᾿πῃδ]Ὁ αἀ16 ΟΠ ΠΘΠΪη γουπδηάθηθ ΕἸ ΘρΒ] δῦ 56 1165 

γΟΪΚΟΒ ΠΟΟΪ ΤΏΘὮ1 χι Υοῖζθη. ΠᾺ85 ΟἾΘΒΘΙ [611 465 ΑἸύθη 

Τοβίδιηθπίθ ἴπ ὙᾺ]Η]85 ὕθουβθίσαπρ πἰομύ χηἱὺ ὈΘΡΥ θη. Ὑγ8 1, 

πηᾶρ᾽ ΤΠ8Π ὈΠΡΌΘαΘΗΚΊΙΟΙ οἸδαῦθθη; (θη Ὀοποορταπμα Ππαὺ 510} 

ῬΒΙ δ ΟΥΡΊ5. 0701 5] ρϑὺ ογάδοηῦ, ἀἄθηη α106 Βύάομοι. «οϑαδ, 
ἋΟΥ ΒΙΟΒίοΥ,, ϑαπηι61 θη πα! ύθη ἀοΥρ] ΘΠ 6. οὐ χα ] απ ρθη ΘΌΘη- 

(4115. ὙΥΠ γθγ θη. γἹΘΙ ΠΟΥ Δ ΖΆΠΘΠΙηΘη ΠᾶθΘη, αἀδ85. Ὰ]Π]8 

561η ΜΟΥΚ πιομῦ γο]]οπᾶοίθ: Διο. ΔΘΥ Δαβαγαοικ 465 ΑἸχοη 5 

Β0Ποῖηῦ ἸΘΙΟΠΙΘΙ ΟΥ̓Κ] ΟΠ, πθμη Ἃἀ16 βρθιβούζιιηρ ΠῸΙ 6]η- 
261π6 6116 ττηΐαθθίθ, 1.6 Ὀγπομϑυοκθ 815 Εϑυα ἀπα ΝΟΘΠΘΙηΪἃ 

5) ΤΥ͂, 88 Οὐλφίλας ὁ τῶν Τότϑων ἐπέσκχοτιος γράμματα, ἐφεῦρε 
.γοτϑιχὰ χαὶ τὰς ϑείας γραφὰς εὶς τὴν Γότϑων μεταβαλὼν τοὺς βαρ- 
βάρους μανϑάνειν τὰ ϑεῖα λόγια παρεσχεύασεν. Αὐβ ἀἴθ86 1 416]16 
βίδτητηύ ἀδπη ἀδθ ΖΘΙρΙ5 (65. ΘΟΖΟΠΊΘΠΟΒ, [ΙΒ] 0Υ τι. ἃ. ΥΡῚ. ὙΥ αἰΐζ Ὁ. 51 
π. ὃ. Φοτάδηϊβ ὁ. 51 τϑᾶρύ ΠῸΥ γοη ἋΟΥ ογήπάμσπρ ἀογ ΒΟΒΥΠ, 

8 ὅ. 



ΧΧΙΥ͂ ΕΠ] οΙαηρ. 

ΖΘΙΡΘΠ, ΜΠ1Π0Ὺ πύθῃ ἀδιρθύδη ἩΘΙΘΠ ΥΥ11Δ, 61 56}}} Δυγγοὶ- 
ΟΠΘΠ 465 γΘ᾽ΔΠγΘη 465 ἀθουβθύζοιβ ἀπα βὑδῃ θη. ΒΟ ΘΠ Οἢ 
γοη Ὑα]Π]ἃὰ μοι. 1)ὰ ΔΌΘΙ Δ} 1656 50 ψοπῖρ θοἀθαϊοπάθη 
θὔομου ΟΥ̓ σούβομθη ἤροιβούζαμπρ' πἰοπὺ [Θ]ΐθη, 50 ἀδυῖ τηδπ 
ΒΟΒΠΘΒΒΘΙ, ΟἸΘ56106. ΠᾶΡ06, θη ΔΈΟΝ ουϑῦ πδοὴ Ὑυ1ῆ]ἃ γο0]]- 
Θημαθῦ, «χαϊούχὺ 5105 δῖ 4116 (6116 ἀθθ ΑἸΐθῃ Τοϑίδιηθη δ 
θΙβύγθοκίύ. ΑἸ ἀ61 (θη 6818 ΠΔΌΘΩ 5106: ἴῃ ΘἰΠ6Ὶ 8] ΖΟΌΓΡΘΙ, 
θὲ ἴῃ ὙΥΊΘπ ὈΘΠΠαΠΙ ΟΠ θη Παμἀβο ἢ} Ὁ 465. πϑαπίθῃ 78 ῃ.πππ- 
αογῦβ ΟἷπΠθ. ΤΘΙΠΘ γ0η ΖΔ Π]ΖΘΙ ΟΠ 6 οΥδ] θη, πουϑὺ ἄρῃ ποίη 

γΘῸΓΡαΠαΡ Ρᾶμ ππα ΠΙΡαϊάα; ἋΙ6Β6Ι 06 5ἰδηηηθη, τὴῖθ ὟΥ. 
ΟΥ̓ ὁ ΠΟΙ 68, ἃ15 61) ὙΘΙΖΘΙ ΟΠ 5 6ΘΥ ΘΥχγᾶθι ἰΠ| 
ἐηΐθη Καρ116]1. ΠΟΥ γΟΥΪΆΒΒΟΙ ΟΛΟΥ ἸΚΘΙΓΘΐη5, ἄθη ἴθ ΠΤ 

Θἴπθη (ἀούθηῃ Πα]06, πἰσησηὺ ΠΡ. ὁ δυ ΤΥ Μο5. ΧΙΧ, 1 ἃ δεῖ 

Ῥβδὶπὴ ὅ8 Ρβοζιρ; [ΘΟ Κῶἂπη οΥ ἀἴοδθθ οἰδαύθ οἰ ποῖ βθί ΠῚ 

ΘΥΙΘΟΙ ΒΟ θη 6Ὲ16116η Θη ]Θμηὺ πᾶ ρθη. ΑπῸ α16 τδηαθοθιηθ:- 
Καμρ Ῥβδῖτη0 (σὰ Ε!ι. ΤΥ, 8) ἴπ ΑἸ ΡΤΟΒΙΔππιΒ Α Καπη 8185. 

Ὀονγοὶβ ἀν σοιύθη, ἀἋἀ85 16 ῬβαΙπηθα χηϊὺ ἀθοιβοῦψυ ἡγᾶγθη. 
Αὐϑ ἄθη Νοαθῃ Τοϑυδηηθηῦ 5144 ὈΘΙΚ Δ Π 1101} ΒΘ Π ΠΟΘ 

ὈγπΟΠβυοΚθ ἃ1161 ΥἹΟΙ Ενδηρ ]1Ίθη. ἀπ ἀοι ἘΡΙβύθ! ἢ ἃ 65 Ρδι- 

15, γο]δύδηαϊρ ΠῚ (ΘΥ χυγοὶΐθ ἸΚου ὑπο θυ] οὗ, ἀπ τ 

ΘθΚοιηηθη. ὙΠ ΒΟ ΘΙ Π]101) γ81 ἃ. ἢ 416 ΑΡοΒ᾿ΘΙ σΘβο ΟΠ ὑθ 
ἀβρογβοίχθ, ἀθππ Ὑυ]]1α ἔἤπυὺ ἴῃ 5θίπθη Ἰούχίθῃ ΟἹ 6 18- 

ὈΘΚομη 18 οἷ η6 506110 ἀλΥΔΒ. 8 ; Μ016 65 τηϊὺ θ᾽ ΟἸ Θά Πρ; 

ππα ἄθη Καύμο]Π ΒΟ 6 η. ὈγΙΘΐθη ϑἰαπα, Ὑ]556Π ὙΠ πού. ΟῚ 

ἨἩθΡΥδοΥ θυ], ἀΟΥ 61 ἀθη ΑΥδπθ ποὺ ΡΟ] ἀπ γο πὶ 

ΚΆΠΟΠ ΔΙΒΟΘΒΟΙ]ΟΒ5Θη τ (Κι, ΕἸ ΓΟΠΘΉΡ ΘΒ]. (61 ΟΘΓΠΙ. 
ὙΟΙΚΟΙ Ρ. 848) ἰϑὺ ΔηΖΌΠΘΙΙηΘη, 855 ΘΓ ἴθ 106, ἀὰ ἴῃ Ατη- 
ὈγοβίαπιΒ ἃ ἃαΐ ἀθη ῥτίοῦ ἂῃ ῬὨΙ]ΘΙηοα. πη 6] 0 (61 
ΚΑΙΘΠάοΥ [Ο]ρίο, γρ]. Μδβθιηδηη5 Οὐ ΐβοι 6 Θρυδο ΘΠ 16 1 

Ρ. ΧΗ ἀπὰ πηθῖπθ γου ΘΙ ]πιηρ' Ζιη ἸΚ8]ΘΠΩ͂ΘΓ. 

6 ὑοχὺ ἀο0Γ νδΏΡΘ]θη, ΜΜ|16 ΘΓ ἸΠ8 γου]ορύ, χορ 

πἰοηῦ ἀυγομνορ ο]ΘΙ ΟΠ τη ϑϑιρθ ῬΘΠμαπα]πηρ. Τθ6. ὈΘΠδαρ- 

ούθ (ὉΓ0]. Ρ. ΧΙΧ. ΧΧ)ὺ, ἀθὺ Τπι|κὰθ νϑγάδηκθ βϑῖπθ 6 σὶρ 
σοθῦα! δ ΘΙΠΘΙ 1 Θ θη. ΤΘΟΘΗΒΙ0η, 1Π6165 ΟἸΔα 6. 10} ἴῃ Τ]ΘΙΠΘἢ 

Κυϊθίβομθη [{πὐουβασμαηρθη ἴθο ἀἰθ6 ρούϊβοιθ ΒΙΡΟΙ 0 61- 

6) ΊοΠοΥ 9 Βγθομου ἄογ Τα ξογαίιιγ, Ῥαπὰ ΧΙῚ.11Π. Ὁϊο ἀρυίροη 
ἀοτύ δηροῖ γύθη Ζ8 Π]0π. Βομσγοῖύ Μαβθιιαπη (Ἡ ρί5 Ζοι βου 1 0. 8038) 
ἄοπ Ῥίομουμ ἀον Μαοοαθὅοι χὰ, ἄοοῖι ἤπᾶο ἰοἢ. βοίποι θυ οἷ8 ἀπλαϊὰπρΊ 0}. 



ἘΠ] τα ῃρ. ΧΧΥ 

βοίχαμρ ΠῚ ᾿. 12 ἢ πΔΟΠ ΡΟ ΊΘΒ56. χὶ ΠΆΡΘη, ἀλθθ πα αἶθ 

θγβίθη. ζθ ΚαρΡΙΔΟ] οἷχ ὩΡγοἰΠθπθ5. σορυῖρο ὑσαρθη ππᾶ 

ἀὰ55 σὰ} οὐκί ἅσπιηρ αἴθ. ἀππα 6 σϑηϊοῦ, ἀἴοϑου ὩΡΒΟΠηἰ 

ἀθ5. Οοάθχ Αὐρϑηΐθιβ οηὐ βίη. Οἱ ΠΘ ἃ μά ο θη ΠΑΠΒΟ ΤΙ ἵ, 
Απὸῖΐ 8 «ΟΠ Δ ΠΠ65 ᾿Άθθ0η 5100}, παιηθη 0} τὰ αἴθ μ8}}} 

(65 ἀυβάσιοκ ΘΟ ΠΡ, σπου οὶ ὈΟϑοπ θυ θύοι ΔΗ ΠΠ ΘΗ, 

Υ51. πιθῖμθ ἈΠ ΘΥιπο πὰ ΥΙ, 4. Ττούχαθηῃ ἵν 0] π16- 

τηδι ἴῃ ΘΥηϑθ ΟΠ απρύθη., 55 αἀἷθ ΕναῃρΌ] 16 η. ποὺ βατηὐ- 

τὸ νοὰ Ὑ α]Π]ὰ ἀβουβοῦχὺ βοῖθη. [Ι͂ἢὼ Ὀούγο ἀθι ἰθοηβούζιηρ' 

ον Ερ᾿βύθ!η χυγοὶ [ο] 06. Τιῦθ6. (Ρ10]. ν. ΧΧΙ), ὁ 5160. γομ 416Π|- 

56] 08 ὙΘΙΆΒΒΟΥ ΠΟΥ ὮγΘ. 160 Ἃἴ6 ἀον Ἐγδηρο] θη; 8Δ]]6]η 

Β6ῖη0. ΖΥΘΙΪ6] δἰπὰ οΥΠΠα]οΒ; 616 «(πονἂθ βϑυηίαχὶθ ΥΑΌΟΠΘΒ 

(ἀπ τὐϊῦ ἃοοῖι5.), αἀἶθ , πογὰθ ΤΟ η86 (48 Βορθπδηπίθ {αΓ } ΠῚ 
ἃ -1})}) πὰ ἀυγοῦθ ρρδύγδιηβ. ουπθαῦΐθ ἀπγομβιομῦ (6 
Παπἀβο νυ θη Ὀοποιθοῦ, ππα ἴῃ ΘΘΌΥΔΟΠ6. (65 Ὁ Κ6]5, ψγο- 

οὶ Τὅθ6. οἴπθὴ ππηύθυβο θα Ζυ ΒΟ Π6η ὈΘ] θη [6116 χὶὶ ΘΙ ΚΘΗ- 

Π6 οἸδαθίθ, Πουυβομῦ γο]ρο ἀθο ΘΙ 5 ὉΠ ηγηππρ. 16 ψΠ- 
110} νουπαπάθηθη ὩΡΥ ΘΙ ΟΡ. 5. 1Π1Ὶ] ΒΡΙΔΟΠΡΘΡΙΔΟΙ, Ὑ10 

ἃἰ γα 611 ΠΘΌΘἢ αἰγᾶρρθ]]ο, ΡΡᾶμ ἐν γάρ, ἴφάτοὶπα πη Η]ὺ- 

ΤᾺ} 5΄πα ὈΠΟΙΠΘΌ]1ΟΙΙ, ἀἀ5. οι Πγθη ἀ05 ἢβθοιβούζου 'ῃ Ρ61- 

ἄθῃ θι]6η, ΡΟ ΌΒΘΠΘη. γ0η ϑὐδυκουον Ὀοπαύχαηρ 6. [08] ἴῃ 

ἄθῃ Ερίβύθιπ, νὅ]Πρ οἹ]ΘΊο}. 
ζατη ὈΘμπ 6 561 Ππ65. ΟὙΌΟΞΒΘῚ ΠΟΙ ΘΠ] 6η5 960Πα ὙᾺ]Π]ἃ 

Δαμδομϑὺ οἷπθ σοὔβο 6 50 ῃυ 1 8). ὥἄνγαι Ὀοϑάθθθῃ ἀ16 Οοὔθῃ 
ἴῃ ἸΠΥΘῚ ΤΠΘΗ, 6 ὙΠ᾿ 516 Δ15 (ΛΘΥ ἸΠ50Π}11{Ὁ (65. ΤΌΠΟΙ 

Β0Π6η ΠΟΙΉΒ, ἀ65. ΟΠΟΠΘη ΟΠ Θη Ὀγδούθαθοπθ ἀπ ἃ65 Βυκᾶ- 

ΤΟΥ ΤἹΠΡΒ. ΚΘΉΠΘη (Δ Ο 61 Ρ. 49), οἶπθ Διο Ὀ]]ἀοίο 50} 10; 

Δ]Π16ῖη.. τηοομίθ πὰρ Ὑα]ῆ]α αἴ656. οἵν 61 Πρ ἀπβοπθη. ἀπὰ 

ΖΔῸ ΘΥΊΒΟΠ6η σΘΌΤ ΠΟΘ η. Δηροναπαῦθ 50} }}Ὁ0 χὰ ὈοβοΙ Πρ θη 

1) Τπ ἀἴθβθθη Ζθῃη Καριίο]η βἰπᾶ 416 ὙΘΥΥΘΟΙΒΙΠΠΡῸΠ γῸΠ 6 - οἷ -ἴ, 
ἀὰ -ὰ πᾶπιῆρσου; ἴπΔ διβίααῦ, πδιηθηἝ]10}} ΟΥ̓ γοΥθα] σθαι, ἰὑσ οἷν ἃ [1 
Ῥ οἷπ; διυβιαπίθπαθβ Ὁ σου ποῦ ἴπ ᾧ ἀθου; ταπᾶρ]οσδθα ἀπ ᾿πίθυροϊα- 
{οποὸπ πϑ0 ἢ} ἀθγ 1414 βπ4 ΠΙΘ᾽ ὈΘθομάθυΒ Βᾶπῇρ. Ὑ οπρ Ὀοάθαίπιηρ᾽ ἰδΐ 
ἄσπ ΔΡΘΙΟΠππροη. ἵπὶ διιβάττιοϊς ΘΙ Ζιτη6856η., ὅὰ 5100 815 10ἄθπι (6110 (65 
ΘΙ Κ5 ἸΘΙομύ ἅπαξ εἰρημένα ἴπ τπθπρθ ΘΙ ΓΙ πρθπ 1ᾶ586η. Μᾶπομοθ Παΐ 
ον Τιιοαβ ταὶ ἄθη ἘΠ ρΙβίθ! πη ΚΙ Θ πβᾶτη, Ὑ16 ἀΠΉῸ]Ρα Εν ἀπ], ἀΠΉ 8115 
[τ β'θκθ, πϑι8 [Ὧν ἀδὰ}5, βἰκοίπαπ {τ 1 8. 

8) ΥερΙ. Ζδομου, Πὲ5 ρούβομθ ΑἸἹρμαῦοὺ Ὑυ1Ώ]α5 ἀπά 4α5 Ἐπποη- 
ΑἸΡμαθού, Τιοῖρχῖν 1858, ΚΙΣΟΒΠΟΙ, 1)85 σούβοῃοθ πο πΆ]ρμαθοῦ, Βου]ΐπ 
1851 υπὰ 1854. 

ΟΣ 



81. 

ΧΧΥ͂Ι ἘΠπ]οἰπηρ. 

ὙΓΠΠΒΟΠΘΙ., ΟὝΘΥ ὯΠ ΠῚ ΘΘΥΒ56. Ζ1Π| ροἰδπῆρθη σΘΌΥΔΠΟΪ, 
πούνθπαϊσθ οἰ ρΘηΒΟ δ θη ὙΘΙΊΪΒΒΘΗ, ΘΥ 58} 510) γϑυδηϊασϑῦ 
αἼ656106 τηὖῦ ἢ ]Π16 465. οΥ]ΘΟΠΊΒΟΠ 6. ΔΙΡ Πα θοῦθ ππηχαρ δία θη, 
ῬΠΘΡ 640 ἀαθοὶ 461 δἰ πῃ θ ΒΟ ῃ θη ἀΘΙΠΘἴθυαπρ' τηδρ]] οΠϑὺ 
δοῦγθι. ΥἹ616 ἅπαθυ ρθη ΟΥ̓] ἄγθη 510} ἀδίαιθ, ἀδ585 ,616 
ΓΠΠΘΗ ΤῊ] ΘΙΠΘΠ ΒΡ 1026 ὙγΘΙ ΚΖθιιρ ἴῃ Πᾶγΐθ βίο 8 ΘΙ ΠΡΌΥΒΒ6Π 
(υτοϊίαῃ, ΔΠᾺ Υἱσᾶμ, 6ΘΠΡ]. πυϊΐθ, 10. ΧΥ͂Ι, 17 νυῖΐβ χεραία) 
ὙΓΠΓΘΗ., (16 ΠΘΘ 50} }Ὁ0 ἀαρθρθη ΓἿΓ ρογραχηθηῦ (τηδίπη- 
Ὀγδηδ ΠΠ ΤΊμη. ΠΥ, 13), ΒΟ ΠΥ ΘΙ ΒΤΌΠΥ (ταπ5Ὁ) ἀπ {{πῦ8 (Βγαν 5 
ΠΟ. ΠΙ, 8) Ῥοβυμηχην γγ81, ἀἝΠΟΥ χη6]]18π 461 δαβατγθοϊς 

ἀδ γ 1ϑύ. ὃ 

Ὑγ16 γυ]ῆ]α Πϊθ.1η ἀθη παύϊοπμα]οθη θοᾶθη ππίοι ἄθῃ 
[ὕββθῃ Ζὶ ΘΠ] θη θη ἢ Ὑγ81, 50 τυϑοὐ 6 ΔΘ ἴῃ ΒΡΙΔΟΘΙΘ 

ππαἃ ΔΒ ΟΚΒΎΘΙΒ6. γ0 0 46ηῚ ΠΟΙΡΘΟΥΔομύθη πηδο]]οΠϑὺ υθηΐρ' 

ἃ. [{{π|867 θη [γθιηἀνγὄγθθυη ὈΘ ΖΘ η. οἰπῖρθ σοσθπηδύδηαθ 
πη ἰδυϊρκοιύθη 465. σθυδ μη] θη ᾿ΘΌΘΠ5. ππᾶ πᾶ θη οἰ θδ 

ΒΟΠΟΠ ΥὙΟΙ Ὑα]Π1ὰ ἴῃ Ἃ16 φΟ 50 η6. 5ΡΊΆΟΠ6 Οἱ ΠρΘαΙΠΠΡΒΗ, 
ὨδΙ] ΘΗ ]Π10η ΟἿ Ἃἴθ5. γῸὴ αἀ6η χηρϊβδίθῃ [αὐθί ἰβοῆθη. ὙΥῚΙ 

ΘΙΚΘΉΠΘΗ 516 ἸΘΙοηῦ 818. γο] Ὑα]ῆ]α οἰηρουῦσρου,, θη Πη ἵπη 
Οὐ μ βομθη (ππα Τιαὔθ᾽ 56 }}6 1) ἀθι οἰ γ ἤθη θη βίθ]] θη. 8η- 

4616 ποῦῦθ σϑογϑιοηὺ 5᾽ηΠα. ἩΊΘΥΠΘΙ ΘΟ ΠδγΘη ἃγκὰ χιβωτός, 
γλωσσόκομον, δα ΚΟΙΒ γῸΠ π]τ6608, σοι. ξέστης, κατ τα ἃ 

δεσμωτήριον, φυλαχή, Καῦροπ, πραγματεύεσθαι, Ιπκαπ 

λύχνος, ϑαγ8}1 {Π. ΧΙ, 44 σουδάριον, ψαϊραία ΒΔ] 1], 
ΠῸα1ὰ σὰπη [611] ΟΥ̓ΔΙΠΠ], [5]. χειρία, Θθθμαδβθ ρϑὺ Ὁ γρ 
ἰπδιϊα, ραπά, βᾶραη Μι. ΧΧΥΤΙ, ὅ9 σινδών 10 γυ]ρ β'πάοη, 

9) ὕδου ἀδ5. οἰπζθῖπθ υρῖ. Ζδόμον ρ. 51 ἢ, ἩΤΘΥπδο ἢ. γουίαμν ὙΌ]Η]ὰ 
Π800 [ΟἹροπᾶθη ουαπμαβαᾶίσοη: 1) ΕΣ πᾶπουίθ βθῖπθ ταπθη ἀθτοῃ ΚΙθίπθ 
νου Πἀθυαηροι. τηδρ]!οηδύ ἄθη θη βΡυθομθ πάθη ροΥἸΘΟ ]βομθη. πο δίαθθη. 
2) ἘΠ; ΠδὮτη οπύβο]θθη ΡΥΪΘΟΠ50Π8. [ΟΥΠΙΘ ἴπ ππγουμ θυ ροδύδ]ῦ ΠΣ 
Ὧὰ αὐ, γὸ ἀα5 ΤὐΠΘΉΖΘΙΟΠΘη 8118 ἰσρθμα οἴπθη οΥηΠὯθ ὈΠΖΥΤΘΟΪΚΙ 5510; 
ΘΥΒΟΠΙθη. 8) ΕΣ ὈΘΠΪ6]0 αϊθ ταπθηζοίομθη [ἀ8ὺ ἀπγνογᾶπαονι 61, νψὸ 510} 
ἐὰν ἀθη Ὀοίγοβθπάοι Ἰαπύ οἷη Ῥάβθοπᾶοθθ οΥΪΘΟ 5065. Ζοι ἤθη πὶομύ ἀαυθού, 
4) ἘΤ ρᾺ} ἐγ θυγογἄθηθη. ΤΠ Θη ΖΘ Οθη, 4160 πιϊύ οἴπθιι Ζθίομθη ἄθ5 ρυΐθ- 
ΘΒ ΙΒΟΠΘη. ΔΙΡΠαροί5. ἄἀθὺ σϑδίαϊθ πο ΖΒαμα ΘΠ ἢ 616η., αἴθ ρο]πρ 465. ρΥΐθ- 
ΟΠ ἸΒΟ ἤθη. ΖθίοΠοπθ᾽. ὙοΓΡῚ. Ὁ. 69: ,(Νοιθ Ποομδομύμπρ τὶσὰ πἀπρ ΟΡ 1 θη 
ΥΟΥ ἄθπὶ ροἰβίθ πίοῃῦ ΠΌΤ, ΒΟΠΑΘΙΠ 810 ὙΟΙ θη ΟΠαγδΟΙΟΥ (65 ΦΊΟΒΒΘΠ.. 
ἸΠΔΏΠΘΒ, (61, ΜΠ ἴπ ἄθυ 106] 1] ουβούζιιηρ᾽, 50. 8110} ΠΪΘΙ, ἄθ᾽ βσϑμ Πρ ύθη 
ἘΡΘΥ]Θογ απ ΡΟ 1556 Πα οδύθ ἔσθ Ὀο σοπα, ταὶ ἸοΙ Ομ ο τπἰπὰ 5: ΟΠ ΘΥΟΥ 
Βαπά αὐὐ α16 Δ]]ο οἰ πο μβίθ νοῖθο ἄὰϑ9 βΒοῃ θα. ΜΙΔθυβίγθθοπάθ σὰ γθῦ- 
ΒΌηθη τη οἷπ ὙΥΟΙΚ Ζι ΒΟΠ θη τναβδίθ, ὙΌ]0Π05. 16. ΔΒ. Θἰποπὶ δύϊοίςθ. 
σομδιθπ ἴπ σΟΒΟΙΒ]ΟΒΡΟΠΘΙ Οἱ πο ταϊῦ ΔΟΥ γ ΟΠ Κτα ΘἷΠ05 ΟΥἹΡΊΠΑ]ο5. ἀαδίθμν᾽, 



ἘΠη]θ ἑπηρ, ΧΧΥΠ 

ΡΙαρ᾽α (ρΙαἰ]ὰ 9) ἃ8 ρῥ]αὔδα, πίοιῦ πῃ} 1 0} 118 σελατεῖα, 
θαϊβαι μύρον ἴὸ γο ππρτιοηύαμῃ, τα] ΠἸὔοη στρατεύεσϑαι, Καρ]]- 

θα ΤΟ. ΧΙ, 6 χείρεσϑαι, τυϊῦ ΘΙΠΟΥ ἱπὶ Πὐθίη ποι ῦ π80}- 

γγϑίβθατοι. Ὀραθαίιπρ, γρ]. ΥΥ. ὙΥ̓ΔΟΚουπμᾶροὶ, 1 υπηαθαῦ- 
ΒΟΒ Πρ ἔγΘΘΥ του. Ρ. 49, Δπα Καθ] ἀπ κα 1008, 
Ἰούχίοθυθβ ἱπὶ οἰ ΒΒΊΒΟΠΘη. Τιαὐθῖη 5601 86] 06, ΟΥΒΘΥΘΒ ΒΟΡᾺΥ 
πϊδ σΟ ΒΟΥ ρυὰροβιθίοῃ., 5101]0, 5]ρ])αη σφραγίς, σφραγί- 
ζεσϑαι, π]ραπᾶπβ χάμηλος, ρᾶιραθισα. ΑἼΟΙ τηϑυΚΥΘ 8 

ἀπ τηδ τᾶ πὰ πιᾶρ Ὑ Π]Π]ὰ 50Π0η οἰηροογρογύ σοίαπαθῃ 

ΒΆΡΘπ, πἀπα (16 τ] }ὑδ  Ἴβοθ ΔιΒα  ἼΟΚ6 ΒΡ Ι Κα] αὐ], Ἰαὶ ΘΠ, 

ῬΥΓΑΙ Δ αΥ]α Πλ586η θη (ἀοΐθη ὈοκΚαπηῦ φΘΥΥΘΒΘ ἢ 561η, ΜΘΠΠ- 

ΘἼΊΘΙΟΙ Ἰαϊραῖοιθ τππὰ Ἃα16 [ὉΤΠῚ Ῥγαϊ ουδαη ΘΥΘΟΠΊΒΟΠΘη οἷπ- 
ἤπι85. γϑυταΐθη. ΠΘηῚ Ἰαὐθ πἰβο θη. ῬᾶρΆΠι5 δῦ ΠϑΙΡπὸ (Ελλη- 

νίς Μο. ὙΠ, 26) πδοηρο θοῦ, Ὑγ610}168. γἱθ]]θ Ομ πϊομῦ γοη 
ὙΠ] Π]ἃ 56] δῦ Πουυῃγῦ, ΒΟΠα ΘΙ ϑρᾶνου ἴῃ ἄθη ἰοχὺ ρσοδβούχί 

ἰϑὺ, γρὶ]. Ηθγηθ ἴῃ ΟΥ̓] Π5 ΥΥ ὄυ θυ θ 0} 5. ν. Π6166. 

16 ἔοι ἀγουου γὺὴ ΠΘΟΥ ΒΟ Π6 ΠῚ πἀπα ΟΥΘΟΒΙΒΟΠ ΘΠ, 

ὈΓΒΡΙΠΡ ἤπαθη 516} ἴαϑὺ 4116 Δ.0} 1πΔ Ια οὶ πΙβομθη ἰοχὺ 

ον Ὀοίγοἴθη θη βῴθ]]6η.; Ὑα]16]ἃ Τηδρ' 5160, Βουγοῖῦ 516 ΥὙ6]}- 

σἰῦβο Ρουθ ὈΘΖΘΙ ΟΠ, [6115 Ὑ611 61 516 810} 815 ἰδ06]- 

ΠΙΒΟΠΘΠ ΤΠ 6 ΨΘΥΠΟΙΊΠΘΠ, [6115 Π80) ἀθηη γοῦρδηρῸ (Θ᾽ 

Τύα!α, 415. ΠΣ ΙΒΌ ΠΟΙ 65 σοιηθίπρσαὺ θούγαοῃοὺ μὰ θθη., 80. δΔ0}ᾶ, 

σα ϊαῖππδ., Τ]ΔΙΠΙΠΟΠἃ, ΚααΤθαπδαη., ἀπ 16 ΟΥ]ΘΟΠΊΒΟΠΘη ἃρ- 

σῚ]ὰ5 (ἀπο Μύ. ΧΙ, 10. Μο. 1, 2. 1,0. ὙΠ, 27, τὸ τηδῃ ΥἹ6]- 

ΤΠΘΗΥ αἷσι ππηα ἴπΔ Γι ὐθΙ πΙβομθη. παπύϊαμη ΘΙ ΑΥ̓͂Θ Πα 501106), 

Δ ΚΑ ΟΊΠα8, Αἰ ΚΚ]65]0, δἰ ριβκαιριβ, δἱριβκααροὶ, δἱρ᾽ βίδα], 

δἰγαρσθ]]0, αἰγαρσοθ]] 8, αἰγαρρο! δα, 818 08] ϑὕγαι, ΔΠΔΡΔΙΠη8, 

Δρααβϑύδα] 8 (0) τὸ πἰοῃῦ γὸπ ἀ6η ψυῦ] θη 416 γα ᾿ϑύ, 
5. Ζὰ ῬΏ]]. Π, 25). ἃιοιηδίδ, ΔΖΎ716, ὈΔΙΡΔΙ8, Ὀγβϑᾶθπ, α18- 
Καιππιβ, αἰδθαι]π5 πΘῦθη. ἀΠΠΠ]Ρα, ἀτακιηα, σαχϑαγ 10, 

ΠαΙγ αἰ 5615, οί, ΠπᾶΥάτ5, ΡῬδιηἰοκιβῦθ, ραυθκθῦι8, ῬΔΙ ΔΒ ΚΔΙ͂ΥΘ, 

Ῥᾶβκα, Ῥ᾽ΒΌ ΚΘΙΠ5, ΡΥ γύαῖτοὶ, ρυϑαΐοῦαβ γ]ῦ ΤΠ ΘΠ ΘΓ ΘΠ ἀ611- 
γαΐθῃ, Ῥϑ8]1η0, Βα Ραῦο, 5Κ401}0]0.,. 5ΙΏΥΤΠ, ΒΥ ΠαρΡΌρΘ, ἰαὶὑγ81"- 

Κο5, Ῥγιηΐδιηα. ΕΠ] ηϊρΘ Ζοῖρθη. ΠΗΥΘΙ ΚΘΠΠΌΔΓΘΙ Οἱ ΠΠ 188. ἰαὐθ]- 

ΠΙΒΟΠΟΙ Ὀοίοπαπηρ, ΜΜ0 ΔΙ ΚΚ]65]10, Ἰαὐθίπ!βοηθ. οπάπηρ ἢδὺ 

οἰγασσο θα (τὰ ὅἸκοῖνγ, ΠΠ 8). 
ΞΘ ΠΥ ρουηρ ἰϑὺ 416 28} οΥ ΘΟ ΠΙΒΟΠΘΙ γὄγθο 1, ἅ16 Ὑα18]8 

ΟΠ γοιρᾶπρ ἀ6Υ [018 Δα ΓΔ ΠΠ: ἀδ᾽ ΠΟ Πδ1 οἷ5. (ΠΘ θη γΟ (8), 



ΧΧΥΠῚ ΕἸΗ]οΙαηρ. - 

αν χα ϑυϊα (ΘΙ Πη8] Πρ ρθη ἃγ}1π4.}, αἰν]απρ]α (1 Ο. ΤΧ, ὅ, 
γα ]ο ὈΘμραϊούϊο᾽, βομϑῦ ἴτὴ ΚΙγΟΠ]ΠΟἤ θη Τιαὐθίη. 56} πδαῇρ, 

(1161 Δ1101} πὶ (ἀοὔβοιθη. τὺ ᾿αὐθὶ ΙΒΟΠ61 ὈΘύο ΠΡ) ΠΘΡΘΠ 
Ρ᾽αροίηθ. ἀπ γὩ]] Δ 6155, ΒΡΥΓΘΙ δ η8 ΠΘΌΘη ἰδ] η7]0. ΟἿ ἅΠΠη0, 
τη68, πηούϑ, Καπραί]αη, Δα. 8}}]0 ᾿ΘΙη ἀνγυ οι" 51πα, δῦ χυγοὶ- 
[6] Πα Ὁ: Δ511π5 Πα] 16ἢ τ Οατμημη ΚΙ οίπούθ ΘΟΒυ θη Υ̓ 
Ρ. 4560 [τ οομὺ φούβοι. 19 

Το. Παιρύβαομθ πὸ τγϑϑῦθ ν α]Π1 τη ἀρ νου ηδη- 

ἀθηθῃ οοὔβοη θη τγοχύγουταῦ ἀπ πο οΘὈ]]ἀθίθη ΖυβΙΠΠΊθῃ- 

ΒΘ 6 ΔΙΙΒΖΌΥΘΙΟΠ θη. [ἢ] Ἰούχίθυθι ΠΙΠΒΙΟἢὔ Ζοὶρὺ ΘΓ 510} 
ΒΟΠ ΟΡ ΘΥ150}. ἀπ σοηὺ πἰσῃὺ βο]ύθη ἀἀ1Ὸ] 5ΙΠΉγ 0116. ΠΘᾺ})11- 

ἄσπρο ποῖ... ἀθο. 5. γοὴ ΟἹ ΘΟ ΙΒΟμΘη. ἰθχὺ οοίογἀθγίθ 

Πΐηδθβ, 16 ἴῃ [ΔἸ Παρ" Ποὶ αἰσχρὸν χέρδος, ϑβαιηδ Ὁ }]α] τὸ 
ὃν φρονοῦντες, Ῥᾶϊ ΠΤΑΙΠ] Πα ᾶΠ5. οἱ χαϑαροὶ τὴν χαρδίαν, 
ἴῃ οἰ βαβκαισηθίη ἐν μορφῇ ϑεοῦ. ΝΟΘΟΡΙαπηροη ὙΠ Π]ὰ5 
πιῦσθη 8101} βοῖη: ἂρ]  ναθγοὶ αἰσχρολογία, Ὡρ]αϊ ραδία 5 
αἰσχροχερδής, ΠΑΤΡΊ Π6Ι5. τετράρχης, ΠΙᾺ 15 σπτολυττοίκιλος, 

10) Ὁ16 διιξρθποιηπηθπθιι ἔγθ ὙΌΣ, ΒΟ10 (16 ΟΡ ΘΠΠΆΤΔΘη. ὙὙ67- 
ἄθπ πηοῖδύ θη φροὔβο!ιοπ Πθχὶοπβίουμηθ ἀπροραβδῦ, ὙΡ]. 616 Ζιβαιητηθπ- 
5.6 ΠΠππρ' οὶ Κ. Βόνπον, ἴὔθον αἴ Τροϊπαύϊοη ἄον ΕΥοπια ν ὄτίον ἵπὶ Οοὐπῖ- 
Β0Π6η, Ῥτορυδιητη (οΥ ΠΘΆ]βο 16 σὰ Βαγοι 1859: ἀοοἢ νου νύ (6 ̓ 
ἀθουβθύζου. ἀα 061 οἵζ Ὑ 11} τ ]10 0} ἀπ βομνναηκοπα. ΝΙΘΗύ βοϊΐθη. ψὶστα α16 
ἵἴτὰ ΟῪ ΘΟ ΠΊΒΟΠΘη ἰοχύο γου]ὶθροπθ δ Βι ΒΟΥ ΠῚ 815 ποιλϊπαῦν ρου ἀθο]παύϊοιι 
Ζὰ φυυπᾶθ ροϊορύ, 5. σὰἔ ὅῃ. ΥἹ, 1 πιδύοῖῃ Ρὸ Ο]611616 181} ΤΊΑΙ Τα 66 
Τιβεριάδος, ΥἹ, 28 υὃ5 Τιρθαϊταᾶαι ἐχ Τιβεριάδος, Μο. ΥἹ, 11 ἴπ Παϊ- 
το αϊπη5 διὰ “Πρωδιάδα, ὙΠΠ, 8. βργτιοϊάδηβ σπυρίδας ἀροϊπῖν 16. 
βαίατια8, ΖΆΚΑΥΪΆΒ α. ἃ., ΠῚ ΟΟ. 1,12 1ῃ Τταυδᾶδὶ εἰς τὴν Τρῳάδα, ταῖρ 
ΚΙοπαϊηίαι μετὰ Ἀλήμεντος ; 50 ἀϊ6 βυδαίοπδιηθη ἴπ ΑἸδαΐδοι ἐν ᾿Πφέσῳ, 
ἴπ ἹΚαυνίηθοη, ἴῃ Τ)δΙηδβίςοιι, 1π ἘΠΙΚαΙ ΠΟ; 416 50. φΘΟΠΠΘηΘη [ΌΤΠΠΘΗ 
γγαγάθη ἄδηπ Δ ἴῃ {Δ]16η γϑυγαηΐῦ, Ὸ ἀἀ5 ΟΥΙΘΟΠΙΒ0Π6. 6 πθ οΥ ΠΑ ΟΥ̓ 
πἰομύ θοῦ, νῖδ ἴπ τ Καιτίηβοι, ἐκ Κορίνϑου, ἴπ Τταυδᾶοα! ἐν Τρῳάδι. 
θην Πᾶπῆρ' ἰϑῦ ΤΌΥΠΘΥ ΘΙ ΠΔ0 ἢ. ἀ16 φὙΙΘΟΠ]ΒΟΠ 6. ΘΒ Βοστη τππνουϑπαου ΠθῚ- 
ἈΡΟΥΡΘΠΟΙΊΠΊΘΙ; 850 ἴπ θη ΕγΔΠΡΌ]1θη. ΘΙΠΠΟΠαι5 Σίμωνος, Ῥϑοιπιοπᾶ 
Σίμωνα, 5Υπᾶρορθ συναγωγῆ, Τδκανϊούι ᾿Ισκαριώτου, σα αι γ]αἸκῖο γαζο- 
φυλαχίῳ, Ῥταϊδοτίαιῃ σπραυτώριογν, ΒΥπαρορ ΙΒ ἐν βυπᾶρόροβ (1,0. ὙΠ, 48) 
συναγωγῆς, αϊκαραι]αϊον “]εχαπεόλεως, 'ΤῬταϊκαιποιαι5. Τραχωγιτίδος, 
Ὀγϑδάθῃ βύσσον, Ναξοτοπαῖ Ναζωρηγνέ, ἃτοιιαία ἀρώματα, ἴπ ἄοπ Ἐρ]- 
βίρ]π Ζ. Ὁ. Τιδυἀοικαῖοπ “Ζαοδικέων, ἴῃ Αταῦῖα ἐν ραβίᾳ, ἴῃ Τιγβίγγβ ὃν 
«Τύστροις (ΤΙ Τίπα, ΤΙ|1, 11), παϊταϊδοῖθ αἱρέσεις, ἴπ Το: ἐν .Ζαοδε- 
κίᾳ, Ἰδγδοϊοιίαὶ ᾿Ισραηλεῖται, Μοβο ωσῇ, Ῥοϊίαιθ Τίτον. ἩἩΤοΥΟΣ 
ΤΘΟΏΠΟ 10 δυο Μί, ΧΧΥΙΪ, δ7, Μο. ΧΥ͂, 48 αἵ Ατοὶδραῖαβ, 958. ΧΙ 
Τιαάγιβ αἱ Βοραηΐαθ, ψΟΡΘῚ 4180. πίοι απ. σὰ ΒΡ ΡΠ σθαι. 18. ἘΠΏΖΟΙΠΘ 
ΠΆΤΠΘΠ ὙΥΓΘη ἸΔΠΡῸ ΥὙΟΥ  α]Π]|ἃὰ θη Οοίοι σοι Πρ, 16 Τθασια, ΤΠ ΟΠ ΟῚ5 
(ατι5. Ἡλοπηαπΐ, πἰομῦ ἃτ5. Ῥωμαῖοι), Ἰζτοῖκβ, ΘθΘη 8115. ατι5. ἄθμι Τια ο αἰ Β ΟΠ 6 ἢ 
Β᾽ ΑἸ πα, ὅτι, ϑαθχα; ἃ1ι0}} ψΧ01 Μαϊκϊἀοπ]α (ΠΟ ΠΟΡΟΠΙΌΤΊΠΘὴ 5. Ζι 
ΠΟ, 4, 10), ἄρβδοπ ὃ ἄθι οἰπῆ τι. Τα οὶ αἰδοῖον Ὀθίοπαπρ' νουτῶί. 
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σα απ ναῦγα γεγεαλογίαι, σα! πρααραιβύδι 8 ἱϑευδαπόστο- 

λος, ΘᾺ ΠΡ ΡΙΌΡΆΥ,, σαϊϊπραρια, ρα πραριδα! οὐπ8. σα] πιρὰ- 

χυϊβῦθβ, ἢ] οἰ ργαϑία κοίηβ σχηνοστηγία, πἰπ]αβα 5. νεόφυτος, 
γα] πη υ].η ἀπ γα] ΒΡ .]]οὴ εὐαγγελίζεσθϑαι τι. ἃ. 1η. 

{{ππλ 6] ]}αγ 6. Δ ΚΙ Πρ ἃπ θη ΠΟΙ ΠΙ ΒΟ Θ. ο]αα 6 ΘΙ 

(ἰοίθη. ἥπάθη 510}. ῬΟρΥΘΙ ΠΙΟΠΟΥ υγοῖβ ποηὶρ. 11 ΝῸΙ οἷμο 
Θ᾽ ἀπβοιθη σούς θῖν πδηγθ οὐβομοὶηὐῦ, μ81]ὰ (ἀτίτημη, ΜΥ ΠΟΙ. 
Ὡς ἃιι8ο. Ρ. 288), αῦ 06. ὄν! Π 06 θοαἀθαίιηρ ΠΡ ΘΠΟΙΠΠΊΘΗ. 

ἴθι ᾿ιοϊἀθηὔαμηθ οηὐβύδη θη 16 θΘμΘημπηρθη {ν α16 Ὀῦβθη 

ΟΘΙΒίου ἀπ α]}0Ὸ., ἀμ] ]Ρὰ., 5ΚΟΠΒ]. 1)ὰ5 [ΘΥΩ] ΙΠγὴ. ἀΠΠ]Ρ0Ὸ 

βύθ εὐ ΠΟΘ 5ΚΟΪ5] ὑπαὶ Δη πη ὉΠΉΥΔΙη5 πὶ Μύ, Μο, “1 δ8- 

ΒΟΒΠΙΘΒΒΠ1ΟΝ, ἴπὰ οὐβθύθη. 6110 465. Τλιοὰβ Κοηημηῦ ἴῃ Ο]ΘΙ ΟΠ Θ ΠῚ 

516. ἘΠΉΕΙΡα ὙΟΥ, ππα 810 ἢ} 61] ἈΠΉ.]ΡΟῸ τηϑομὺ 5108, ἀ00} 

ὙῸ1] ἀασοῖ οἰ Ἰβυ ΠΟΘ. οἰπἤτι88, ἃ18. παύ 1065 σΌΒΟΠ]Θομὺ 

ἀα8 τηδβοι]ηπη) οο] θπμα, γουρ]. Μί. ΙΧ, 838. υϑαυθᾶπβ γα} 

ὈΠΉΌΙΡΟ. ΘΌΘη50 θ6Ὶ 5ΚΟΙΒῚ ὙΠ]|Ι, 81. Ἐπ σατανᾶς, διάβο- 

λος ΙΓ, ΔΈ 556. ἀθη ἢ παν ὅσου ΟἸΔΔΆ]15. ϑαύδπα,, ΠΕ 

ἘΠΉΠΠΡα σοβοῦχί. Αἢ ΠΟΘΙΔΠΊΒΟΠΘη ΔΌΘΙΡΊ Δ θθη ϑὐγοι ν᾽ ἢτα]- 

γιὸ. ἸΘΙοπ αι 6 ̓ τρυγών, 5. ατίητη ΜΥΐ. ρΡ. 1087. 
185. 16άοοι. Ὑα]Π]|α δ10 ΠΙΘΓ ποῦ ρου ῇδϑιο ππὰ 

Ἀπ ὐϊ50 ἢ} πθαθχτΐθ, Ὀθυγθίβθη Ἃα16 (61 ΠΟΙ ΠΊΒΟΠ θη οοὐίθθγοι- 

Θῃσηο ΘΗ ΘΠ θη Δι5αὙἴοκθ Δ1η5 (Οὐ! ῥ. ὅ7), δ]ούδη 
(Οτϊμηπηὶ Ρ. 32), Π.η3] πη 58π}5 (ἀὐπητη ἡ. 8ὅ, ΠῚ γᾶπο}- 
ορίου πὶ ϑυμίαμα ὈΘΙθΘΠα] θη), ταἰαγϑικα 5. (ἀτίχητη ρ. 8, 
ΘΙσθη 10} αἴθ ΕΠ ΠΔγ6. 405. ΟΡ 615, γοὴ 5ΚᾺ08Π), σπα]α, 
5] ηἰϑία 5. (ΟὙἸΤηΙὴ Ρ. 78), Ὀ61 465 16406011 ποῦ γομ ἄθῃ ἀμ θ 1 
ον ΟΠ ΠΟΘ. σϑιηθῖηθ. ΑἸἸΟΝ ἴῃ χτηϊα]πηραγθ. οἰκουμένη, 
γαροθ “παράδεισος ἴᾳ πα ΘΓ, ΟὈΡΊΘΙΟΝ 1686. σγουΐο δὴ Ποία- 
πἴβοῃθ. τηγύμθη Οὐ Ππουΐθῃ (ΘΙ ΠΠ01α ῥ. 14. 15), πΙομύβ ἃπ- 

βύσθβισθθ, ὑπ ἃ18 ἀθυβο] θη. 4116116 τηῦρθῃ τη ηΆ 56 08. ,1Πη8- 
προυβαῦ χόσμος, λαός, πηἃ τη] αβγ οί ραῖπβ. ,ἴθοαηρ ἄθι ταϊθο᾽ 
χαταχλυσμός φοἤοθβθοη βοῖῃ. 

Αποὴ τϑομῦ ἀπ ρσοβοῦχ 56 1Πη65. γο]κοα Ὀοπαύχίο Ὑα]Π]8, 

ὑπ 16 ὈΟΟΎΠΘ ἀΟΥ ΠΘΘη ΘΠγ6 ΘΙ ΟΠ θυ οἰ σοι ἀπ 

11) Υγρ]. οἰ πποὶϊά, Ὅ16 σού βοῖιθ βρυδοῖιθ ἴτὴ ἀϊοπβίθ ἄθ5 σ βέθη- 
ἴππη5, ΗλΔ]}16 1810, ππᾷ γα, ΚΙγΟΠοΠρ ΒΟ] 6 ἄογ σουτηᾶπ. ὙΟΙΚΟΥ 

8. 8. 

Ρ. 201 Εἰ, Ἰοίχίουθβ ον. θη μα] 16 ἀοο ἢ ν1616 56 ροναρίθ θθμαιρύππρθῃ,. 



8 9. 

ΧΧΧ ΕΠη]οΙἴπηρ. 

ΘΗ ΒΟΠ ΔΙ ΠΟΘΙ χὰ ἸηΔΟΠθη. Ὠ]6 βιὑ0Π 6016 ΤΥ Ποῖ 465 ομγϑίθη- 
ὕπτη5 ὈΘΖΘΙ ΟΠ πϑὺ 61 τηἱϊὺ ἔΓ61Π815 (ΠἸθΘ τ ΘΟ] 1), ἄθι βοῃῦ- 
ΠΘΠ Β]Πη]10Π6η δαβάγιοκο (65 αἰ ἀθαύβοθη Ὑϑομΐβ, ὙΟΙΡΊ. 

ΟὙἸΠητη5 ΒΟ β Π  οΥ ἤμη6 1 Ὁ. 282, ΟὙἸπηπη5 ὙΥ δ [οΥ ὈΠ ΟΝ 5. νυ. 
ἔγθ Ποῖ}. 485 οΥἸΘΟΠΊ80η6 σταυρός οἱδὺ σαϊρα, σταυροῦν υ8- 
ΒΥΔΙΉΪΔη Ὑ]Θ 61, γ6101. ΟτἸπηη ΠΑ Ρ. 682, ὙΥ͵οΙμΠο]4 Ρ. 20. 
ΜῈ 5107, ἀἃ8. ὉΣΒΡΥ ΠΡ, Ο ἢ μ80}} ατητη ΠΑ ρ. 467 ,(τ]66, 
[γθαπἀβο μα", ἀο0ἢ Δπ0 ἢ. ΒοΠοη θ61 γα1Η18,. οἷη γουγαπίβομα [5-- 

ΘΙ Δ] 18 (Βιιηἶνθ 510]ἃ, {γα Β01510] υἱοϑεσία) ῬοΖοιομπϑίθ, 
πᾶπσθη ΘΒ ΒΙ ]οι διαλλάττεσθαι τπ πη510}18 ἄνομος, ἀσεβής 

ΖΒΔΙΏΙηΘη. Εθθη80 πὶτὰ ἴῃ θη ἀθουϊγαΐθη γὸη γρθ (ΟἹ ἢ 
ἘΠ ρϑδομίθίθι, ΟΠ ΘΙ θη 6161 τηϊδδοίδίοι, ΤᾺ ρ. 738) οἷῃ 
τ ΟὨ ΠΟΙΟῚ ὈΘΟΤ δα ἀδ5. 51 00Π160}} - τ 6]Π]ρΊ θα. σουϊοὺ ἀθουῦγδ- 
561, ΥΡ]. γαιρρα, σαγαιρθη8 χατάχρισις, σαγαΙρΊδη χατα-. 
χρίνειν πᾶ Ἰ᾿δΔαπδγαΓρα ἀχάριστος ἃ. ἢ. ,ἴπη ὈοΖΙΘμππρ' δα 
γοΙρ Ιπηρ᾽ ΜΠ|6 πηϊβϑθίδίου ἀπα τ 101} Πδ Πα 6] πα (βομ 116 ΟΠ. 
ὙΥ ὀγθουθ οη Ρ. 114. Απ ἅ16 ἰγυβύϊα ππᾷ δπἰγιϑύϊοποθ 4685 

ΔΙ ἀθυΐβοθη τϑοΐδ σοιηδηηὺ ἘΡΕ. 11, 12 σαβίθὶβ σϑΠδῖῦθ 
ὑγϑαβύοιβ. 13 

10 5ἰυ6 465. σούβομθη γόῖκοθ Ὀοϑθπηπλξα θη ἢ βθο θύοι 
ἋὯ5. ἸΘΌΘΠΒΔΙΤΟΥ πη ἈΠΠ]1ΟΠ65. Π8 0) ὙΠ] Πθ᾽ σὰ χἄ ]6η (5. χὰ 

ΜΙ. ΙΧ, 20. 1,6. ΠΠ, 42), γ)] 8.6} Ο]. Π, 16, γ͵ὸο γΟΥ ἄθιη 

ὈΘοθδομύθῃ ἢ θ᾽ ἀπΊβο 61 σοργἄποΠ6. σουαιηῦ πι1ἃ, ἄθη γ0]]- 
ἸΠ0Π4 8ῃ (16 506110 465 ΠΘυΙηΟΠθ χὰ ϑθύζθῃ. Ζ01: ΘΠΥ6 616] 

αοὔθῃ ὈΠῸ 1 Τίμη. 1, 10 ἀρσενοχοίταις πη θουδούψ. 
ΕΠΠἤπ85 465. ΔΙ Δ ]ΒΟΠΘη ΟἸΔαθΘη5. δα Ἃ16 [ἀββαπρ' (165 

ΘΟΦΙΒΟΠΘη ἰθχίθϑ ἰϑὺ σοη (ὐδϑυ]ρ]0η6. 8 ΘἸΠ6Ι 5306116 πηχυγαὶ- 
[6] ΠΡ πο ροίθβθη: ΡΒ]. Π, 6 (ὃς ἐν μορφῇ ϑεοῦ ὑχεάρ- 
χων οὐχ ἁρτιαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα ϑεῷ) ἰθὺ ἴσα ἄστοι 
ΘΆΙΘΙΚΟ σθρθῦθη; σΆ]ΟΙ Κα 061 ΘΗ ΒΡΙΊΟΠὐ βοπϑὺ ϑὑοῦβ 4611 

ΟΥΪΘΟ βόηθα. ὅμοιος (ἃ Πη1101}}, ἴσος πιτὰ ἄπγοι ἴρπα ὕθο1- 
ἔρθη ππὰ ἀἰθ8. γοηὴ ΟἌ]ΘΙ ΚΒ ΤΠ Θ ΠΥ 1815 Δι 11 ΟἸΠ1ΟΠ}. πιη[61’- 

ΒΟΒΙΘάθη; 850. ΘΙΚΘΙΓΟΙη5 Ὁ ἃ Ρβαΐα αἰρᾶπο ,ω61 411] ϑυθυ πᾶ 

12) 1,0. ΧΙΧ, 22 πῖχὰ ἄον αι] Ἰζηθοῃς δηρογοάθί: πη86]]8 5]κ8}1ς 
ἦ84 Ἰαία πονηρὲ δοῦλε; ΔΟΥ συβαί 18} Ἰαύα (πο Μί. ΧΧΥ͂, 20) πΒίαπηπιΐ 
08 ἄορι Βυϊχίδηιβ; 165 Ἰαΐία τηιιβδίθ ἄθῃη. φρο  βοθθη Ὠῦτου ὈΘΒΟΠ θυ Β. θ6- 
ΖΘ ΟΠ ποπα ΚἸΐπροη, ἄα (ΔΟΥ ράμσο βίαπα (6 ὉΠΙΓΘΙΘη. σοὺ ἄθι ὑγᾷρ) οὶ 
ἄθῃ πϑῖηθη Ἰαύϊ, αὶ, 1101 {Δ γύθ, 5, ατίσασα Δ ᾿. 3808. 



ων. τ - 

ἘΠΗ]οΙἴπῃρ. ΧΧΧῚ 

ΒΌΠΙ., ϑγαβϑγθ ϑγυθσα μα αὐΐῃ" ἢἰ ἱῦποι ἃκΚ ΘὩΪΘΙα βυθυ]ρὰ 
ὈΒΟΊθΔη ὉΠ ἰαἰβοὶβθ, ὙΘΙΡῚ. Τ ἃ πὶ ἴθπῶ μ1} ΘᾺ] ΘΙ Κ8. ἩΠ ΒΑΓ] 

σα Τ᾿ ύθὶη.. 
Ὀὶθ σοὐίβομθ Βρύδοῃθ σοβίαυἑοίθ ἄσσοῖ αἰ [116 ππὰ 

ἘΠαγ οι ἰπγοῦ ἤδχίοη. ἀθηὶ ᾿ἰβρουβθῦζου οἴη 5607 ΘΘΠΔΊΘΗ 

ΔΠΒΟΉΪΙΒ5 ἃΠ 56 1Π60 νου ]ᾶρθ. Ὠ16 νου βίθΠππρ' ἰδὺ πηθὶϑὺ 61 - 
Θἰπβυϊ πη, ἀπΐου θη ὩΡΥΤΘΙ Ομ πΠρῸη 51π4 τη Π0}}0 Ζ2]61η- 

10 τορο]πηβδιο ΟὐοΥ ἀοοῖ μασπῆρ, σπῖθ αἴθ νουδηβίθ! ὰηρ 
ἀθ5 οδ]θοίβ σοὺ ἀὰ5. σοὺ (σὰ 4}. Υ, 46), ἀἰθ 5 απρ' ἀΘΥῚ 

Ῥοββδββίγα Πἰπΐου ἀ6ΠῚ ποπηθη (σι Μύ. Υ1Π|, 8), ἀθι ποραίίοη 

πηχηἰ 6 108} ΥΟΥ ἀθη γοῦρ. ΕΠἸρ ΘΗ 1101. ΟὙΙΘΟΠΒ0Π6. Ρ81- 
ἘΙΚ6ΙῚ τυ ἂν, μέν, γέ, πέρ ποΥά θη ποὺ ἀθουραπρθη, Μ6ΠηΠ- 
ΘἼΘΙΟΝ ποῦ ᾿ΠΠΠΊΘΥ σ8 7 5 ππροίγοα τ]Θαθυσορθθθη. δ δύ 
θη τηᾷῃρ6]η 561 Π6 1 ΘΟ] Πρ ὔομ, σΘρΘη ΘΙ 461 ΟὙΪΘΟΙΊΒΟΠΘΗ, 

γογβίθῦ ἀοΥ Οοἴθ ἴῃ τη Π Υ]οὶ ὑγ 186. ΔΟΖα ΠΟ] ἴθη ; (5. ἔαΐα- 

ΤΠ 2. θ., ἀὯ5. πτηρὶϑὺ ἀαγο ἀ6η ἸΠαΙΟΔΟΥ Οα61 ΘΟΠ] ΠΟΙ 

465 ρυᾶβθηβ ἀβρουβθύχυ πὶτ, Καπη ἀ00}} Δ ἀαγ0}} πη Β0}161- 

Ῥαηροη τηϊῦ 5Κπ]|4η, αἀαρΊΠΠ8η, ΠᾶΡᾶη, Δ 0} ἀαγ0}} σΖαβδιη- 

τηθηβούζαηρ᾽ τηϊὺ σὰ σΘΘΘΌΘΠη ΜγΘΙᾺ46η, ππα αἀ1656. ΡΔΙ ΚΘ] Τη188 

800} ἃπάθθ ᾿ὔοκοπ Ἃ(6Υ φούβομθη ὀοπ]πραύϊοη. ΔαΒ ]]Θη, 

γΘΓΟ]. τηθῖπθ ΔΌΒΑΠαΙθπσ ἴῃ ΖΔΟΠΘΥΒ ΖΘ] ΒΟ} υ Ὁ τ ἀθαῦ- 
86Π6. ῬΠΠ]ΠΟΙορίΘ Π. Π6Πὶ ΟΥ]ΘΟ ΒΟ 6 ἢ ΠΠΡΟΥΔΟΥ ΔΟΙ501 Θηὺ- 
Βρυϊοῦ σουγμ 10} σΟὈΒΟΠΟΥ Πρ γον, ἄθη (65. οΥΊΘΟΠ]- 
ΒΟΠΘΠ ῬΙΒΘΠ5 Θ᾽ ΟΠ] πον. Απῇ πητη 6] ὙΘ 1 πΔοΠ ΠΤ. Πρ᾽ 

ΟὙΙΘΟΒΊΒΟΠΟΙ τράθυγθῖϑθ τηῦρθηῃ Ιῃ8Π0Π6 ΔΗ ΘΠαΠΠΡΘη (168 

ΔΥΕΚΟ]5, Ἃ16. 465 1πΠη 1 1708 ἴῃ [ο]σοϑανζθῃ, Ἃ6᾽ ΔΟΟΆΒΑΙΥ ΟΘΥ 
πᾶθμογθ ΘΒ μη ὰπρ ὈΘΙΆ θη. ἨΘΡΤΔΙΒΙΓΘμἀθ [ὈΥΊΏ6]η Ὑ]6 
ἐγένετο χαί (τα Τιο. ΥἹ, 12) οὔθ᾽ ἀμὴν λέγω ὑμῖν εἰ δοϑή- 
σεται σημεῖον (Μο. ΥΠ|, 12) ρῇορί γυ]ῆ]α ἀπνογᾶπαουὺ π]6- 
ἀοΥζαρθῦθη., ΘΡΘη80 Βῦ. ΧΙΥ͂, 11 1|ρὰ [κ, αἸΡῚΡ [τἀ], Ραΐθὶ, 
416 6]Π1056 465. πδοῃβαΐζθοβ Μο. ὙΠ], 11, ἀδ5 ὅτι ὑοῦ αἰ θοὔθι 
τρᾶρ (βαύθὶ, βϑύθῃ οἱ οἄθυ πηΐ6), Ρ]θοπαϑιηθη ψ16 Μύ, ΥἹ, 26 
τηδῖὶβ ὙΠ] ΙΖ 88 50} μᾶλλον διαφέρετε; γ0191]. Μο. Υ, 26, 

Δ ΠΔΚΟΙα 6 πτῖθ Μο. ΥἼΙ, 2. 1,0.ὄ ΙΧ, 8. Βό. ΥΠΠ, 8. ΧΗ, 9. 

ΠΟΥ ΠΕ ΤΣ. 11, ΡΠ} δ. 01. 1,21, τῆ π 
ΤΕ 7 π| 8 Ὁ 

Πθάπθ ρθη τγθὶθ85. 1600}. ὙΌΠΠ|Δ ἀ16 οἱρσθηύη ἢ Κο ἔθη 
ΒΘΙΠΘῚ ΞΡΥΔΟΙΘ Θηὐβομίθάθη σὰ ὙΔΏΤΘΗ; Μ|6 Ζ. Ὁ. 416 8Ρ81- 

ἈΝ 

εν 



ΧΧΧΙΙ ἸΙη]οἰταηρ. 

581η6. ΠΥ Πα ππο (65. ΔΙ Κ6Ι5 γ01 Βα δύ νη, Ἃα16 465 ἀπ} ]8, 

465 ΘΟΠ]αποῦϊγ5., ΟΛΟΥ ὀαϑι8, (61 άπῆρο ἀθουρσαηρ Ζα πὶ παὐτ- 
ΠΟΠΘη ΘΌΒΟΒ]Θομῦ ὑπ ΠΕΠΘΙΒ (ΒΟρα 61ΠῚ ἃυύ1Κ61: βΡαὶ 

[λαγθῖη); ἀα 5. νϑιτηθῖ θη (68 ΡΥ ἄβ6 8 ἰδίου] στη, α16 ὈΘΖΘΙΘἢ- 
Πππρ γὸπ ᾿ἅπαουη αἀαγοὸ ἃ6η γοΟ]ΚΒηΔΙη6η Ὀθυγθῖθθη. Π1Θ 

ΘΟ ρ Καὶ ἰϑὺ ὩΙοἢὐ 50 ΟἹΌΒΒ., ἀ55. π]οἢὐ γοη ἄθιη τοὶ Τὴ 
ΟΥΘΟΠ ΒΟΠΘΙ ῥα Κ6]η. οἷη οὖν, καί, γάρ, ἰδού, μέν, ἄρα, γέ 
8} ἀπα Ζὰ γορ Θ] 556 η, ΟἼ61 τη  Κοηχῦ ἀ85. ἀϑγπάοίομ στο 

6ἴη ζιροβούζίοθ ἴθ. Ῥῶπ.}, βᾶγτ, ππιππὶ θοβοΙ Πρ, οἷη ἀθιηοη- 

ΒΤ ΠΥ (Πδ ΘΗ 1101} ΤΟΥ 61 Το] ὑ1}), οἷ ἢ ΡΟΙ ΘΠ] 1065 ῬΙΌΠΟ- 
1161, ππᾺ ὈΘβοπᾶθι5 Πδπῆρ' ἀα8. γ θ. ΠῚ γἱϑᾶπ χαρδί οὐ πὔγαθ. 

ΝΙΟμύ βοιύθῃ ἰδῇ (61 φούμϑβοιθ βαύχζραιι, ὈΘΒΟΠ 6 Ι5 ἸΠὴ 

τη π|8., ΤΟ δ ροΥ ἀπὰ ὈΘαΘαβδιη 61 8415 ἀ6Υ (65. ΟἿ ΘΟ ΠΒΟΠΘΗ 

(γρ1. ἀ16 δηιηθυκαπηρθῃ χὰ Μί. Υ, 42. ΧΙ, 14. ΧΧΥ, 44. {Πι. 

Ν, 47. ὙΠ], δ2. ΧΥ͂, 20. Τ|6.1..34. ὙΠ, 45: ΜΟῚ ΕΧΤΟΒ: ΚΙ 
ΒΗ. ΤΧ, 27. 16. Χ, 81. ΧΠΙ, 2 αἱ 5. χ.), ἄδγ σούβοιθ δ8- 

ἀσπιοῖ Το] ΟΠ] ΠΡΟ 8418 (ΘΙ ΟΥὙΙΘΟΉΙΒΟΠ6, σπῖ6 ΜΙ. Υ, 48 [ἃ]- 
Ἰαἰο}18 τέλειος, ΥἹ, 26᾽ πἴπ 718 τηδῖ5 γα] ΥῖΖδη8. 5110} (μᾶλλον 
διαφέρετε) Ῥαΐτη, 1,0. 1, 28 ἴαρίπο, δηβίαι ἃπαδπαίΐα χαῖρε, 
κεχαριτωμένη, ΤΥ, 8 {{|1Δ[Ἀ}}}15 λατρεύσεις, Ὑ1Π, 19 8πᾶ- 
αἰβᾶμ συντυχεῖν, ὙΠΠ, 29 οἰβαυπδυδπα]οιη ἁλύσεσιν, ΧΥ͂, 14 
ἀπραημ ὩΙΆβαγθα ναΐτραι ἤρξατο ὑστερεῖσϑαι, Μα. ἸΥ͂, 87 

γΘρῸ5 γα! ἀθάπῃ ἴῃ 5]ΠΡ τὰ χύματα ἐπέβαλλον εἰς τὸ σττλοῖον, 
Ηδ. ΧΙΠ, 10 {Πρ νυδηη11411] φιλόστοργοι, 1 Ο. ΥΠ,10 βαΐτῃ 
ΠΠαρΡΌΙΩ Παΐδαμ τοῖς γεγαμηχόσιν, ῬΉΪ]. 1Π|, 21 ἱπτηδ 6 1} 1ο κα 
ΠδιΠ Θ᾽ Π 815 ΠΠΘΔΤ 205. ἅτ ἸθΠΔΒΚΔΠ]διητηὰ (σύμμορφον) ἰοἴκα 
γα] θαι5 56 1η15. ΒΟΘΟΠΘΥΒ βοηδη ἰδ Μο. Υ, 2 ἢ. ἀ16 ογχᾶῃ- 
Ἰππρ γῸὺὴ ἀΘ6ΠῚ ῬΟϑΘϑβθηθη ἢβοιβοῦχί. αμην δῦ ΖΕ ΘΙ]6 

οἷπθ οὐ ΘΙ ουηρ (65. ΟἹΘΟΙΙΒΟΠΘη ΙΒ ΠΟΙ, οἷη χιθαῦ, 

γοιθαπάθῃ, ψῖ|ὸ Μο. 1, 27 αἰβίαπ ποάθαθῃ 51108]6 1] 8 8 
ἐϑαμβήϑησαν, ΤΊ, 12 παυμίἀοάπη τη Π]απάδη5 δοξάζειν, ΜΙ. 

ΙΧ, 235 ἴῃ (Θ᾽ οὐχ] ηρ᾽ γῸη «4ἰ1π18᾽ ὑδο! ο}]θῖη, τὸ «Γ65118 

πἰοπῦ ΠῸ ϑυ]ρ]]η5 (αὐλητάς), 5ο0Π 61) 8101} ΠΔ Π] 88 ΠΔᾺ]Ὲ- 
Ἰδπάδηβ. ἴπη ὑγϑ .]δι86. νουγπηάοί, 1 Ο, ὙΠ, 28 ναῖγρθὰ ραϊδα- 
βαστᾷ πα] αὶ 51}}}0 τιμῆς ἠγοράσϑητε, 10. ΧΥ͂, 10 δι- 
βαϊαϊάα, 7141} πϑαϊν! ἃ, ἐχοχείασα, 11 ΤΊπι. ΠῚ. 1 Ῥᾶγη πιο γα ]180 
τέχνον μου, 10 Ρὸ ἄἀνδίομα ὑϑυθίμοπα ἰδπϑαναιγ]α τὰς 

βεβήλους χενοφωνίας. ΙΒ ΘΙ]θη. σοηϊρσύδ 5000) (ΟΥ̓ χιβαῦζ 



Ἑ]Ω]οἰζαηρ. ΧΧΧΙΠΙ 

θ5. ἃυθ Κοὶβ. ἀπ ἀθηὶ σοάδηκοη οὐδ ηῦθ ὈρΘαἀθαβαιηκοιῦ χιὶ 

ΘΌΡθι, τἷὸ [μ0. 1, 11 τοαἀϊἀοάπηῃ ἀτι 515. Πλ1550. ἔγὰ (αν 6- 
ἀθῖπα Ραμ Ιθϑιιὰ 1 θβθιὴ [655 ἀἃ΄, Μο. ΧΥ͂, 82. 5ὰ Χυϊ- 

5.5 88 μ᾽ υἀλΠ5. [ΒΓᾺ6}18. αὐδίοϊὶσαα. πὰ αἵ Ραχπηὰ ρὩ]ΡΊΗ. 

ΝΙοΝύ τϊπάου ΜΓ Κϑαη ἰδὺ οἵν οἷπ ἀθη γϑυραμη χαιροϑούχίοθ 
θα, ΥὙ5]. γπηθῖπθ ΔΌΠΔΠ ΔΙ ἴῃ ζΔοΙΘ 5 Θ᾽ ὑβοῃ Ὁ ΠΡ. 108 

ΑΥἸΘο βο θ γουῦβρ 616. ππα οἹοΙ ΟΠ ΚΙ προ, 16. 510. ὈΘΒθ0η- 

ἀογ5 Ῥαϊι5. Ἰἰθθῦ, ρμῆθρυ ἀπο Ὑυ]Η]ὰ τυ]θἀουχιρθθοθη: Πῦ. 

ὙΠ, 6 ἐν χαιγότητι πνεύματος χαὶ οὐ παλαιότητι γράμμα- 
τὸς ἴῃ ΠΪΕ]1ΡαΪ ΠΤ] η8 78}} ὨΪ [ἈἸΓΠΙΡαΪ ὈΟΙκοΒ, ΧΙ, ὃ. μὴ 

ὑπερφρονεῖν σταρ᾽ ὃ δεῖ φρονεῖν, ἀλλὰ φρονεῖν εἰς τὸ σω- 
φρονεῖν Ὡΐ "188 {γᾺ }] 8 Ρᾶτι 5101] {τὰ θ] απ, δκΚ [τὰ]. ἀπ 

γα] ἔΆΡ]απ, 1 Ο. ΙΧ, 21 ἐγενόμην --- τοῖς ἀνόμοις ὡς ἄνο- 
μος, μὴ ὧν ἄνομος ϑεοῦ, ἀλλ ἔννομος Χριστοῦ, ἵνα χερ- 
δάνω ἀνόμους γᾺΠ} - Ραΐπι Υἱδοαδ]αιιθαμ) 5γ0 υἱδοάδ]αιβ, πὶ 

Υἰβα 8 Υἱῦο 15 ᾿απ8. ΟἾΡ5, ἃΚ ᾿ην]ο 085 Χυϊδύαι5, 6] σασοῖσαι 
γἱ οἀα]αιιβαη5, ΠΟ. Υ, 9 εἴτε ἔνδημιοῦντες εἴτε ἐχδημοῦντες 

ἦΆθ)}6. πα αϊ πη) Δ 0}6 ᾿αἴ μαϊτη]αὶ, ΥἹ, 8 διὰ δυσφημίας καὶ 
εὐφημίας Ῥαΐϊ Ὑ]ΆΠΠΘ ΘΙ 18} γα] μου θῖμ, γῦρο]. 1, 18. 
ΤΠ ο᾽ Χ; 61 12, ῬΙΗ͂ΙΣ ΤΙ 8 .:-π. βῦην. ΒΙΑΥ ΘΙ Ποη {6 1116 .,86]1- 

θ6η 8010 60 Ὀοχίρθ ΔΟ ἢ ππδαβοθαγ οἰ, τψῖθ 1 Ο. ΤΥ, 8.. 0, 6. 

ΑΡΘΥ ΔῈ0 ἢ Οἴπθ γουρδηρ (65. ΟὙ ΘΟ Βοπθη ΠΙορὺ ὙᾺ]ΠΗ]8 

ΒΟΙΟΠΘη. ΒΟΠΠΊΠΟΙς ἀοΥ τθθ ππὰ 5061}0 ρὍΥη Ὑϑυβο]θ απο 4611- 

γαΐα γ0η Θ]ΘΙ ΟΠ ΘΠ βὑμ 1 6., ΔΙ ΘΗ 110 ΠΟΙΊΘΠ ππα ὙΘΓΘΊΠΗ, 
ΠΘΌΘη οἰπαπᾶθυ: Μύ. Υ, 48 ἢδϊ5 ἤδη Ῥοϊπαπὰ μισήσεις τὸν 
ἐχϑρόν σου, 10 5γὰ 1} }8] ΠΌΠᾺΡ ἰχνὰν λαμιψάτω τὸ φῶς, 

ΙΧ, 2 ἃπᾷ Ἰίρτὰ Ἰίρᾶπάδῃ ἐσὺ χλίνης βεβλημένον, ΤΧ, 18. πὶ 
βᾶπ ἀ1η ΙΆΡΟΠ πϑνϑαμ ὐδηβ ἃ ἐγαγααγθδη5 δικαίους -- ἁμαρ-- 
τωλούς, ΤΧ, 12. πὶ ῬΔΌΓΡαη Π 8118] 1665. αἷς μα] ἀπ }8111 Πα Ρδη- 
ἀλπ5 ἰσχύοντες -καχῶς ἔχοντες, {Πι|. ὙΠΠ, 41 ἰδ} ἰο]ὰ 

πεοιεῖτε τὰ ἔργα, [ι0. ΤΥ͂, 40. 5'ακδηβ βασι ἀσϑενοῦντας 
γόσοις, ΤΧ, 2 σα! ]Π]ὰη 8118η5 ῬΔΠ5. ὉΠΠαΙ]Δη5 ἰᾶσϑαι τοὺς 
ἀσϑενεῖς, ΧΙΧ, 88 μαΡ14α 5ἃ. αἰπιᾶπάα, μἰπἄδη5 εὐλογημένος -- 
βασιλεύς, 453 Ὀὶρταθαπα ἢΠ]απ 5. βοίμαὶ σταραϊ ΡὰκΚ σπεριβα- 
λοῦσιν -χάραχα, Μο. ὙΠ], 1ὔ 5ῖμν}} οἱ αὐβαῖπγν ὁρᾶτε βλέ- 
σέετε, Ἠδ. ΧΙ, 14. Ια 0) 1} 181} πὶ πρὶ }]α1}} εὐλογεῖτε καὶ 
μὴ καταρᾶσϑε, ΧΙ, 21 ρα]ϊυϊαῖρ, αὐ Ρίαθα ππρία} ἀττὸ τοῦ 
ἀγαϑοῦ τὸ χαχόν, 1 Ο( Χ, 8. βαπα βαμηδη πιαῦ ὩΠΙΠΘΙ δ. πηᾶ- 

Μεγμαγαςξ, 1818, 0 



ΧΧΧΙΥ͂ Ἰπ]ο απηρ.. 

ἐἰἀοάπη βρῶμα - ἔφαγον, ΧΙΠ, 1 Κἰδηηο Κἰδι]πα οὶ κχύμβα- 
λον ἀλαλάζον, ΤΙ Ο. ΤΥ͂, 4 οἱ πὶ 1ἰπ}{}81 πὶ Ἰυ Πα οἴπ5. αὐγά- 
σαι-φωτισμόν, Χ,, 2 οἱ πὶ ραίτδαδα ἰγαπαῖπαὶ ϑαρρῆσαι τῇ 
γτεπτοιϑήσει. Τθ886. προὶριπρ ρϑηὺ 8580 νοῦ, ἀδ885 10. Π, 29 
[γαυ]ποπᾶ χὰ ἔγαπ]ὰ (δέσστοτα), Μο. 1, 40 Κηΐναιη χὰ Κηπβ88- 
Ἰαπαᾶ5 (γονυπετῶν) φτυιροϑούψὺ ᾿ϑύ. 

Απαρυθυβοῖύβ σοὶσὺ 510ῃ οἷπθ θη βο]θάθηοθ ποίσπηρ (68 

ἀοίθῃ ἢ δυϑάλιοῖκ, ἴῃ Ἃ61 δὐσιοῦαι, ἴῃ θη “ΜΟΥ ΟΥ̓ΊΘΗ 

ΔΖ Θ ΟΠ 561η. Τιῦθ6 παὺ ΠΙΘΥ ΓΙ 1Π 561} 61 ΟὙΔΙΩΤΉΔΟΙ Ῥ. 284. ΤΠ. 

Ὑ6 16 ὈΘΙΒΡ1616 οϑβδιητηθ]ῦ, (10 ΠΘΙΠ1Οἢ βίαυζου ἸΟἸ ΠΙΒΟΠΘΙ 
5: οατπηρ θοαὔγθη., γρ]. Δ ἢ. τηθ1η6 ἸΚΥΙ ΠΒοΠ θη. {Ππθ πιο μτιη- 

ΘΠ ΠῚ Ρ. 18 ὑπ τηθῖηθ ΔΘ καρ χὰ Μί. Υ, 28. [οἢ ρ608 
οἶπθ ΚΙοίπθ δαϑνδῃ}}: Μύ. Υ, 37. 39. πονηρός ὉΠΡ115., ὉΠ56]8. 

ΥἹΙ, 16. 17 πρόσωπον Δηάν 1, [πα]. 27. 28 μεριμνᾶν τηδα1- 

ΠΆΠ., βδατρθαῃ, «0{.. ΧΙΧ, 2. ὅ στέφανος, ὙἹ]0]ἃ,. γα] 8. τς 
ΤΥ, 80 ἐξελϑεῖν πϑρᾶρσαῃ, υὐτϊππδη. ΓΧ, 60 νεχρός 16 ῬδΠ8 
ἀδαθδμ5 ὉΒΠ]ΠδΠ βοίηδπβ πᾶγίηβ. ΝΟ. ΧΙ], 20. 21 αοϑανεῖν 
σευ Παη, σαάδθρπδη. Τπδ. 1], 2. 6 καταργεῖν σα ]ατβΊαπ, ἃηα- 
ὈΙπᾶάδη. ΓΧ, 24. 25 χαλεῖν ἸΆΡοΙ, παϊίδη. 1 (. ΧΠῚ, 8 χκατᾶρ- 

γεῖσϑαι 7006 ρτδιίοί]α, οαὐαϊτδηαδ --- Ἰὰ006 Καὶ, σαὔαμτ- 

ΗΪΡ. ΧΥ͂, 14 κενός βνυᾶϊθ, ἰαπ8. ΧΥ͂Ι, 4. 6 στορεύεσϑαι γγαίοΠ, 

σΆ]οΙραη. ΠῚ Ο1, 4. 6 παράχλησις φΆΡ]ΔΠΠ5, φΔΡΙ βὑθί Π8, 
γρ]. ὙΙΙ, 6. ὙΙΙ, 10. 11 κατεργάζεσθαι. πϑύϊαΠδη, ΘΔΒΙΏΙΡΟΙ, 
σαἰαυ]αῃ. ΓΧ, ὅ. 6 εὐλογία θα ΐπβ, να ]] 86 1385, ΔΙ ν]δρ]ἃ. 

ΑἸ ΘΟΠΒΙππρ' ἴῃ ἄρ᾽ βἰσποῦθι Ππαοὺ 510}: Ζ. Ὁ. 1. ΧΥΤ,17 
μικρὸν καί 161}}} οἱ, 161}}1 7811, 1,0. Υ11, 21 ἐϑεράσεευσεν 

χιολλοὺς ἀττὸ νόσων χαὶ μαστίγων καὶ πνευμάτων σδβμαϊ- 
14 τηδπᾶρδηβ αἱ Βα 11 181} 5] Δ }1πΔ 18} ΔΠΙηᾶη6, ΧΙΥ͂, 11 
ὁ ὑψῶν ξαυτόν --- ὃ ταχιξινῶν δαυτόν ϑ88οὶΪ ΠδαΠ ον 511 
5108 - 58οὶ Ππαῖνοῖν 51Κ 5ΠΡὰη, Μο. ΥΙ, 8 ἀδελφὸς Ἰα- 
χώβου χαὶ ᾿Ιωσῇ χαὶ ᾿Ιούδα χαὶ Σίμωνος ὈτΟΡαϊ ΙΔΚΟΡὰ 
781 Τὰ56. 1.11 Ταᾶϊη5. 18} ΘΙ ΠΟ Π15, ὑπ ὈΟΒΟπάΘΥΒ. ΟἵΌ πὴ 

τη (5. τὰ Μί. Υ, 19. ΠΟ. ΙΧ, 10}, Δρν ΟΠ Β]πηρ ἴῃ (ΔΘ. 
ὙΥΟΥ ΌΤΙ 2. Ὁ. 1,0. 1, 1. 2. τπ5 --- πη518, ΥἹ, 80. Ὀ]6Ι β] μα ΔΠ8 

-- Ῥ]61}5 οἰχείρμων, 1 Ο. ΧΙΠΠ, 7 αἸ]αύα ΡῈ1410, Π1αὐὰ σά]αι- 

610, 411 νϑῃοὶβρ, 811 ρῷθ 6141}. 18 

13) ἘΎΘΙΠΠΟΝ 186 ἀιιοῖι ΟΥ̓ ππηρ οἰκο γίο [811 πο] ροναθ βο]ίθη, ὯΔ88 
οἷ". ρΟΙΒΟ 68. ΜΟΥ Χο συ ΒοΠ θη Θπίβρυϊο!!, γογρ]. Καὶθ. Ὁπίουβ, Π 



Ἷ 
᾿ ̓ 

Ϊ 
ἔ 

[ 

ἘΠπ]ο τπηρ. ΧΧΧΥ͂ 

Μὰη Καπη οὔθ ἀθου γι ηρ ΒᾶρΘη, (58. οἷη ΠΟΙ 
ἀἸΟ ο Ί βου Ὀοροιβίθυα πο ἀαγτο} ὙΠ] Π]Δ5. τους ρθη; 866]. 
ἀὰβ. ἃπῆσο νου κου μθ ἢ (6Υ Δ] θγα οι ον αἴθ8: μαὶ 
ἴῃ γαβί)]οπι γα] βαρ αΐμ Υἱβαη 8, αἰ Ππροὶ Πααμαθα, γδα- 

ἀατη γϑῖμᾶμ ἀπ πὶ ναὶ δαὶ ἀαρ, ἀπ ΒΙΡΟΠ͵] πὶ 561 ΠᾺ}Π 51- 

ἄγὸ αἃ}, ᾿ἰρῖνο 16 κΚὶβ Ἰαβιγοβίαϊ, γα ΠὉ5. γ]ν Πα 8, ναι γοῖη 

γἱπάοβ. ΔῈ] ΓΘ. ὈΘΙΒΡΊ61]6 μἴθυχὶ παῦὺ Μαβϑιηλπη (ἝΟΠ]. 

ΡΥ ΔΟΠ ἀΘη Κηηᾶ]ον Ρ. ΠΧ ΧΧΙΧ ροβδμ 6] 0. 

οι θη 5066 ΟΘΒΟΙΙ]ἀουΐθη γι θη, ἀα 5 510}. ἴδθ6Ι 

Εγαηρ ] θη. ππὰ ἘΣ βύθη ΟἹ] ΘΙ Π βϑιρ οΥβίγθοκῦ πἀπα οαὐ- 
ΒοῃΙθάθη ἁαΐ οἴη θὴ ΠΟΥ βούΖου Ὠϊηνγοὶδὺ, ππουβομοιαοὺ 5᾽ 0 ἢ 

πιδοιμδὺ ὩαΠᾺ]]6 πα αἴθ Ἡ]ΠΚν, χὴν ΘΙ ΠΟΥ ἴῃ ἃ6η ΒΙΘΠΘΥΗ 

ἔβγα ππὰ ΝΟΠΘΙηΪα ἀο᾽ ἰοχὺ ὈΘΠδηαοΙὺ δύ, νουρ]. ἀθη ὁ0Π1- 

τηθηΐαγ. ἘΕἰβ ᾿ἰδὺ 11} γῦ]Πρ᾽ ΠΠρΡΊ ΔΙΌ], ἀδ85 ἀἸθθον (611 ἄθ1 

ἀθουβούζιιπρ 00 ΘΘΙΏΊΒ6]06Π ὙΘΥΆΒΒΘΙ ΠΟΥ ΓΘ. 501106, ὙὙ]6 
Εγδηρ ] θη πἀπᾶ ΕΡΙβίθ]η. 

Βεὶ 4116. βουύρία!ῦ μαὺ 6100 Ὑυ]Π]α ἀθ0.). χα 6116 
Θἷπθ βέ6 116. μἸβυθυβίδη θη ΟὝ61 Δ0) σα ΠΙΟΠἐθ. ἀδιηϊῦ δηΖα- 

ἴληρσθη σονιϑδί. [Ι}ἢη Ἰούχίθιθη [4110 ρῇθρι ὺ᾽ 510, γχῸὸ] τηἱύ 
ὙΥΟΥ ΠΟΙΟΥ͂ τ] Θάογραθ 0 χὰ Ὀορτΐρθη, πὶ0 ΠῚ Ο. 1Π, 10. ΥἹ, 1, 

Υ9]. Δ 0} χὶ [μ0. ΥἹ], 1. ΧΥ͂, 16. γομ τηϊδϑυουβύδῃ ἀ 1586. Μ{11] 

ἴ0ῃ ΠΙΘΥ ΠῚ ΜΘΠΙΡῸ ὈΘΙΒΡ1616 Δη Πγθη: {1}. ΧΥΙΠ, 21 εἰ 
(ὑγᾶστ) με ἐρωτᾷς ἩΥΪΒ ΤῊ {ὙᾺ1Π|η18, 1.0. 1, ὅ ἐξ ἐφημερίας 
.Αβιά τ5 αν ΑΜΒ]]Ππ5, Μο. ΠΥ, 29 ὅταν παραδῷ ὃ χαρπός 
ὈΠΡ6 αὐρίθααα ακτᾶμ. “48 ] ΓΘ 1 0Π61 βἰπα παὑ  ] 10} 5010116 506 116} 
ἴπ ἄρῃ ΕρΙβίθ]π, πὸ χτη8η τι. ἃ. 1 Ο᾿ ΧΙ], 15. 16. 6]. 11, 2. 
ΓΥ, 28 γϑυρΊθ! Π6. 

[855 ἀ61 ρσούβομθη Πβθουβαύχαῃηρ 6᾽η ΟΙ]ΘΟΠΙΒΟΠΘΙ ἐοχί, 

πἰσμῦ οὗνγα 4617 Ἰαὐθἰ ΙΒ0 6. ἀ6Υ 10α]ὰ οὐοΥ Ὑπὶσαία σὰ ρυμαθ 
Ἰοσθ, οὐρὶθὺ 510} [αϑὺ ἃ5 1646) 5626: 

Π|6.1,1. Ὁπἴ6 τα] ἰ5. , ᾿Επειδήστερ “τολλοὶ ] Οὐᾶοχ ΒΙΪΧΙΔΠ15. 
ἸηΔ Παρ ἀπρτΠπιη ἐίεχείρησαν ἀνατά- Οποπίᾶπη) ααίάθιη 
1161] ᾿ἰπβϑῃῦ 1 βῬῸ5. ξασϑαι διήγησιν τηῦῦϊ οομδίὶ ϑαπί 

"19 τοῦ ΟΠ .94.ΜΟ, Το ΦΆΘΩΥ ΠΣ 24: ΧΙ} 8.15. ΧΎ ΘΑΌΆ90: 
1. ΤΥ͂, ὅ α. 5. ». Αὐοΐ ψαγᾶθ αἴθ Ζιιβαπη πη βίο] ηρ Βὑθ πη ΠΟΥ ΔΉΠΟΥ 
ἩΟΤΙΟΥ ὈΙΒΎΘ]6π ἀὰ πιοηῦ Ὀ6]16 01, γ)ὸ 516 ἄαβ ΟΥΙ ΘΟ 806 Πα, τ|6 1,0. 
ΤΡ Μ6, 1Π ΔΘΣΊΨΕΙ, 12) ᾿ 

οἾ 

8. 12. 



ΧΧΧΥΙ 

ΘΟ ὉΠ] ΘΙ ΒΙ 40 η8 ἴῃ 

πη8 γα ύϊη8, 2 ϑγᾶ- 

5716. πα] ΠΠΠ ΠΠΠ515 

ΡΆ161 [γ8}} {ππΠ 1501 

5110 511}708 18}: ἃπα- 

Ραῃπῦο γϑϑὰῃ 

18} τη] [7811 ΔΒ 1 η 

γι ΠΔΙη 18 [[Γ1η ἃ Ππἃ- 
βύο 618] Δ]. 
ΟἸαρογαθα αἰ] αἸδῦ- 

7 πάϊη ρα 810 ΒΡ 

Τη6 114, Ὀα δύω Ῥὰ]- 

Δα 6 11π, 4 οἱ ρακαη- 
ὩΣΠΒ᾽ 1.18. 1 ῬῬ66Ι 

ΘΟ] ΔΙΒΙ ΡΒ. 15. γὙδΌΓὰθ 

δύ. 

ΡῚΒ 

ΔῈ} 15, ὃ Ὁ ]ΘΙ Καὶ (ἃ 

ΕΠη]οιθαηρ. 

᾿ περὶ τῶν σεεηεληρο- 
φορημένων ἐν ἡμῖν 
σπιραγμάτων, Ὁ ΤΟΣ 

ϑὼς παρέδοσαν ἡμῖν 
οἱ ἀτι᾽ ἀρχῆς αὐτό- 

χται χαὶ ὑπηρέται 
γενόμενοι τοῦ λόγου, 
8. ἔδοξε χαμοὲ τταρ- 
ηχολουϑηχότι ἄνω- 
ϑὲν στιᾶσιν ἀκριβῶς 

χαϑεξῆς σοι γράφειν, 
χράτιστε Θεόφιλε, 
4 ἵνα ἐπιγνῷς περὶ 
ὧν χατηχήϑης λόγων 

ἀσφάλειαν. 

ΟΥΙΠΔΓΘ ΠδΙγαίο- 
Π6ΠῚ ΤΘΠΠΠ} α8 6 ἴῃ 

ΠΟΌΪΒ οὀομηροίδθ 

ϑαηὺ, 2. 5ἱοαὺ ὑτἃ- 

ἀἸἀογπηὖ αἱ] ἃ 1η]- 

010 1081 νἱαθυπηῦ οὐ 

ΤΩ η15}}1 ἔπουπηΐ 

ΥΘΙΌΙ, 85. φ]δουῦ οὐ 

τ }1] [οὐ βριυὰ] 

βᾶποίο ὙΘΙΌΠΘΗΒΙΒ 

ι. 8ἃ.] δαδθοαΐο ἃ 

ῬΙΠΟΙΡΙΟ ΟἸΏΠΙΡῈΒ 

6Χ ΟΥἍ]Π6 ΑἸΠρΡΘΏΤΘΙ 

101 ΒΟ ΠΤ, ΟΡ ΠῚ 

ΤΉ ΘΟΡΠΙ16, 4 εὖ οο- 

ΘΠΟΒΟδΒ ΘΟΙΊΠΗ. γ61- 

βοη ἃἋθ ἀπ]ρὰ8 

οὐ παι 8 68. Υ011- 

ἰαΐθηη. 

ΑΡρΘΒΘΠθη. γὺὴ ἀ6η ϑρᾶθθυθ ψιιϑαύχψ 18} ΔΠΠΪη γθ]- 
Βδπηπδ, ΘΙΡῚὺ 510. ἋΘΙ ΟΥΘΟΠΙΒΟΝΘ ὈΙΒΡΙΌΠΟ 5. ὈΪ ΡΒ 

σα Ὁ]]ὰν οἰ 5: 405. ἴῃ ἀπ5 γα ] 5 πδ0}} οοπβίχπούϊοη ἀπ Ὀθαᾶθα- 

ὑππρ᾽, 15 5115] ΠΠ1]05, 818. Ρ1Ζ6. ὈΪ ΡΟΘΙὶ 

ΠῸ60. ΧΙ, 8 Δηβᾶ 08 

ΑἸ ΚΚΊΘΒ] 05. Βῖτδι- 

Ῥοάα πἰπηδη 48 πα ἃ- 

γὶζῃ ἀπ ᾿χγαγδιη ἃ 

ΔηΡα 7, 14 γὶ- 

βαηθ αὖ 12ν15 78} 

ἘΠ ἰδία, ΠῚ Δ1ΠΠ0- 

ἢππ Καῦταὰ: πηΐὖθ 

ΡάΓθΟΘ. ΠΊΘΙΠΟ5. τι5- 

{ΠΠΔ]ο πη. ὈΓΟΡ78 
αηδηδη5 αἵ Μὰ- 

ἸπΠ4οηδὶ. 

ζ4λλας ἐκχχλησίας 
ἐσὐλησαλαβὼν ὀνψώ- 
γιον πρὸς τὴν ὑμῶν 
διακονίαν, καὶ 7“ταρ- 
ὡν χιρὸς ὑμᾶς χαὶ 
ὑστερηϑεὶς οὐ χατε- 

γάρχησα οὐδενός" τὸ 
γὰρ ὑστέρημά μου 
χιροσανετυλήρωσαν 
οἱ ἀδελφοὶ ἐλϑόντες 

ἀπὸ ἸΠαχεδονίας. 

ΘᾺ Δ15105. 15. νασταθ. 

γυϊραύίαᾶ: ΑἸ1α8 60- 

ΟἸΘ5145 ΘΧΡΟΙΑΥΙ 8ἃ0- 

ΟἸΡΙΘ 5. βυροηαϊιηι. 
δα χη] ηἸβίθυϊαιῃ νο- 

Οὐ 11, Οὗ ΟΠ] ΘΗ 5611 

δραα νοβ οὗ ΘΟ ΤΘΙΗ, 
1111 ΟΠΘΙΌΘΙ5. [Ὁ]; 

ηδπ αποᾶ τ" 46-- 

οΥαὐ, Βα] νοΐ 

{ταῦτ 5 4] νϑπθυηῦ 

ἃ Μαδοράοηϊἃᾶ. 

Τ)6η. ρΊ ΘΟ 5016} ΠΓΒΡΙΠρ ον οἶβθη υἱβαηβ, 8] ]δύα, 

ΡάΡοΒ, αἰτηδη Δ 8. 

ἀὐδενιυνο ὐρα. 



»-- 

ἘΠπ]οΙ πα ηρ, ΧΧΧΥΤΙ 

Εϊην τ καμρ Τα θ᾽ αἰβοου 6116 νου αῦθι θΘΒΟΠ ΘΙ, Ὑ]6 
Υἷν πἀθΐο 566 ποθ, αἰ [ρ βίθ!η. 

δῦ 50] 6 π παύου ἃπάθυ ἅμ [Ὁ] σομ θη βύθ ] 16 ΚΟΠΉ ΠΟΙ: 

Ϊ, 10 οἱ ράρρ!ιβῬ -- 
- ᾿] 

Ζεεριτεατῆσαι --- εἰς 

ἴπ ΔΠ]αππὰ Ραΐοὶ σπτᾶσαν ἀρέσχειαν 
ΘᾺ ΘἸ Καὶ 

Π. 10 ἀαρὶβ ἀπ} 15 

18 σα] Καὶ 

πῃ Πα 8. 51 Κ 
Π|.4 Ὀαϊτ ἴαὶ γα ]1- 

ΡῚΡ τὴὶρ ἸμΠὰ 

10. σΆΠ ΔΙῸ 

1Ὁ 5Υ]0}7α] 

21 πὶ οΥΔΠ] 1 

Ῥαγπἃ ᾿ΖΥ ΓΤ 

ἀὰ Ργαϊγ θη 

22 1ῃ ΔΘ ΙΗ 51κ8]- 
Κἰπο  ἀδ 8 

576. ΠῚ ΠΠΔΠῚ 58Π}]- 

Δ μ Δ Π8 

ἑορτῆς 
, , 

χαταβραβευξτω 

ἐμβατεύων 
σὺν αὐτῷ φανερω- 

ϑήσεσϑε 
᾿] , 

ἐνδυσάμενοι 

βραβευέτω 
᾽ 

μὴ τιαροργίζετε τὰ 

τέχνα ὑμῶν 

ἐν ὀφϑαλμοδουλείᾳ 

ς ον , 

ὡς ἀνϑρωττταρεσνχοι 

Τὴ ἸΚΟΪΟ ΒΟΥ θΥ]Ο Ὁ 

αὖ ἈΠ 1618 ---- Ἰῃ 

οἴη αποα ρμἰδοθαί. 

ἋἸΟῚ [50] 

ἀονιποαῦ, βιροιοῦ 

Θχίο! 08. 856 

ΔΡΡαΥ ΘΒ 

080 

᾿π 106 

οχυ θοῦ 

ΠΟΙ106 ΡΘΙΌΒ νθ- 

ΒΌΓΟΒ [ἢ ἸΤ81 ΡΙ]Ὸ- 

γΟ ΘΔ] 

8. ΟΟἸΠΠΠ 56} Ὑ16Π- 

[68] 
ΠΌΔ51 ΠΟΙΏΪΠΡι5 

ῬΙΔοθηΐθ8 

ΟἸΠ ἢ 

ΠΘΠΠΟΟΝ Ῥονγοῖβθη. ΔῈ0) ΠΟΙ, 1 Ὡπάθθ9. πἰσῃῦ χὰ 

ΘΙ Π6 ἢ, 616. ΟἹ] ΟΠ 5016. ΟαΒιΒίουτη ΓΔ 6] Καί οη --- “]αοδὲ- 
χέων ΤΥ͂, 16 ὑπ Καππ͵]αι γνῶ (βίαθθ γνῷ) 1. ὁορποβοαῦῦ 

ΤΥ, 8. ἄθῃ οΥ]ΘΟ 506 ἘΠΒΡΙηρ. ὙΥΘ ΠΟΙ, 850. οὐ ΚΙἄγ θη 

510} ΔΌΘΙ ἃ που ἄγ θ᾽ ΤηΔ ΠΟΙ 6.761 ΕΥΥ̓ΘΙΠΘΙ 6115. 8115. ΤΩΪΒΥΘΙ- 
| βύ Π6Π15. 6ΟΥ ΟΥΙΘΟΒΙΒΟΠ ΘΠ. γΟΙ]αρΘ, ὙΓ6]0Π6 (61 δοοοηΐθ, 5801- 

᾿ γξα5. ππα (65. Ἰοΐα Βα Ὀθουθύπμη Θηὐθοηγίθ, 6118. Δ18 ΒΟ ῃγ 1 Ὁ- 

; ΓΘ ]Θγ ἀΘΥ ΒΘ] 06 : «Π|. ΧΠΠ, 29 ἰϑὺ δῷ [Δ|80}} ἃ15 οὐβύθ ῬΘΥΒΟῚ 
σοίαθδῦ, Το. ΓΧ, 81 5ἐδμὺ μα [ν οἵ, ΥἹΠὭἽΙ, 14 Ραϊοὶ ἐ οἱ, 
ΧΥ͂, 8 5ππηᾷ ἢ τίς, ΗΠ. ΨΠ, 9 10 1κΚ αἰαβ. (ἐγὼ δὲ ζῶν) [τ 
ἐγὼ δ᾽ ἔζων, 2ῦ Ἰὰδὰ (ἄρα) [ἂν ἄρα. Μίὶ. ΥἹ, 24 τηι85 γα 1] 
εἰ [ἢ ἢ φοίοβθῃ μᾶρομ, ΙΧ, 16 ῥάχος [ἅν ῥάχους, 411. ΧΥ͂Ι, 6 
(σαάδι} 148) στεστώρωχεν {1 “τεττλήρωχεν, 1,0. 1, 10 (θοϊἄδη- 
485) προσδεχόμενον [Ὦν τιροσευχόμενον, ΥΠΙ, 20 ([οἀ 181) 
τροφῇ [ἂν τρυφῇ, ΥἼΠ, ὅ8 (ραβαι πνδηαδι5) ἰδόντες [γ εἰδό- 
τες, Μο. ΥἹὯΙ, 17 (απἰθ) ὅτι ἐν ἔτι, ΧΙΠ, 29 (910) ἐστέ 
[ὕν ἐστίν, 11 Ο 1, 24 (Δηδύα!5) χάριτος [1 χαρᾶς. 



8.14. 

ΧΧΧΥΤΙΙ Ἐχπη]οιἑπηρ. 

θη ἀοιηηδοῖ ἔοθὺ, ἀα 85 ὙΠ Π1α δ15. ΘΙΠΘῚ ΟΥ̓ ΘΟΠΙΒΟΠΘΠ 

γΟΙ]αρο ἀβροιβούχίθ, 50. ἰϑὺ 65. ἀοοῖ ΒΟΠοη. γ0 γΟΙΠΠΘΙΘΙΠ ἴῃ 
ΠΟΘΙ ΟὙΔ46. ὙΦ ΒΟΠΘΙΉ]1011, ἀα 55. ΟΥ ὈΘῚ 861Πη6ΠῚ ὝΘΙΚΘ (16 

Ἰ ΘΙ ΠΙΒΟΠ 6 ὙΘΙΒΙΟΩ χπ γαΐθ σοζορθη ΠΆΡΘΟΙ ὙΠ, ὈΘΒΟΠΘΥΒ 
θ61 ἀΘΥ 50} ]θ ρθη ἀθου γαραηρ ΟΥ ΠΡΙΒ6]η ; 65 ψἄ]6 χὰ 

ΥΘΥ ΔΘ], ΘΠ 61, Ἃἀ6Υ 465 Πα ΘΙ ΠΙΊΒΟΠΘη. ΘΌΘΠΒΟ τηδο  ]᾽ 

γᾶ, 0 ἃἋ65 ΟΥΙΘΟΠΙΒΟΠΘη, αἸοθ5. ΠΙΠ}Βη 06] πἰομῦ Ὀοπαύχὺ 

μᾶὐίθ, Ατϑ θη ἘνδηρΘ]16η. χπηδοηῦο 160ἢ τι. ἃ. ἀθη ΔΒα πος 

Β. 75. ΓᾺΡ 15. οὗ υἱοὶ τοῖ νυμφῶνος (ϑῦππθ 465 Ὀτδαίρο- 
Ιη80ῃ5 4. ἢ. Ῥιδα γ 0 }.)}) δα ἀἀ5 Ἰα θίῃιβοηθ. , Π]Π] ΒΡΟΠΒΙ᾽ 

Φ ΠΟ ΚΓ γΘη, Θθθη50 ἀἀ5 ἃἷη Μο. ΙΥ, 8. 20. Ἠδίϊθῃ α]6 

ΔΌΒΟΠΥΘΙΠΟΙ ΠΣ οδὐβίθυθϑ δἴπθη τ] σ θη, 46ηῚ ΤΙ ΘΟΠ]ΒΟΠΘῊ 

θη ΒΡΙ ΘΟ ἄθη ΔαΒα οἷς νουρ Π θη. 50. Κοπηύθηῃ 516 πιομΐ 

γουΒοηδ 561ηὴ ἀΔΠΥ 5.705 ὈΓῸΡΔαΙΒ. οἰηζαβοῦύσζθη. ἴ[ῖῃ ἄρῃ 
ἘρΊϑύθη ἤπάθῃ 5100}: δα] 6 πα 6 ὈΘ1501616 501 61 ΘΟ μβὑ]- 

Τππρ᾽ πη] Τα] ἀπα γαϊραύα ἴῃ βαύχθαι ππα φαβάγποκ ἅθ61- 
δ5 Πᾶπῇρ; ὩΘΌΘΗ αθ0η ΒΟΘΌΘΗ 818 461 ΚΟ]ΟΘΒΘΙ 1166. Δηρθ- 
ΓΔ Πγύθη. γΘ 6186. 100 π00} δ 1 Ο. ὙΠ1|, ἃ Ραύα αἴαρο ἀμ ]6α] 

ἢ κατὰ βάϑους πτωχεία 4 6 ΑἸηθιϑῦ φτοίαπαι ρδαροιίδϑ, 
ΥΠΙ, 8 πἰ βγᾶθυθ δ) ποπθ αἸρὰ οὐ κατ᾽ ἐπιταγὴν λέγω 
46 νρ απ88] ΠΡΟΙΔη5, 1 ΤΊιη. ΤΥ, 2 σαἰαπαϊάα ΠαΡΔΠ ΔΘ 

βγοδῶ ΤΠ] ΡΥ] 5861η χεχαυτηριασμένων τὴν ἰδίαν συνείδησιν οδα- 
τουϊαύαηι ὨΔΡθΘη απ ϑπδ1ὴ ΟΟΠΒΟοΙ θη 18 η|, γογρ]. ΠΠ Ὁ. ΧΙ, ὅ. 

ΧΙ], 17 α.Ψ. 5. ἡ. ΑΙ16 ἀ1686. βύθ:] θη βΟΠΘΙΠΘη ΓΤ] Ὑ0η (161 

αὐ Ζὰ β861η, Ἃἀδ55 ΜῸ] ἀ6Υ βουβθίζθι, θη 61 416 αὔθ] η1- 

5016 ὙΘΙΒΙΟΠ Ζὰ ταῦθ Ζορ, δαΐ 4θη σον δῃ] θη διβαχιιοἱς ν61- 

(116, πἰσηῦ ΔΌΘΥ 461 ΔΌΒΟΠΥΘΙΡΘΙ, ΘΠ Θ᾽ Θἴποη ἄθιῃ ατ]6- 

Ομ ΙΒΟΠΘη. πο! ρΘ]]αἀθύθη δυβάσιοις πα, Ζὰ1 ἃπαθιπηρ' Υ61- 

βοἢῦ 561 Κοπηΐθ. 

Ααοῃ αἴθ ὑηποῃϑύϊοϊκο ἀ65. ΔΙύοη Τοβύδιηθηΐθ 51ηἃ 8118 
ἄθιη (το Ιβομθη ἀθουβούχῦ, ΔΌΘΙ πἰομὺ π80}} ἀθι ἰθχίο αθι 

ϑορύπαρτηϊα, τῖθ ἴῃ Α, Β, ΒΔΑ (Θιμαιθοι.85) θη] θη, 501}- 
ἀοΥ Π80 ἢ) ΘΙΠΘΥ ἄρῃ ἩΘΡΥ ΒΟ Π6) 510}, σΘΠΔΊΘΙ Δη5011165561- 
ἄθηῃ ἀβροιανθοϊππρ ἋΟΥ δορπαριηϊα, Ὑ16 510 510}. ἴῃ ἃ 

ΘΥΘΟΠΙβοῃθη. ΠΔΠ ΒΟ. 6 [ἀπα, 6] 06. (61 ἸΚαγ απ} Χίμηθ- 
Π05 ΚΘΙΠΟΥ χὰ δηΐδηρ (65 ΘΠ ηῦθη 78} 0} }8 ἴῃ 

ΟΡ! αὔπμη (1014) νου ἴθ ΠΟ θη ῬοΟΙγρ]οῦϊο χὰ ρυαμᾶθ 
Ἰορίορ. 

ρῶν δ δὰ 



Τπ]οϊαηρ. ΧΧΧΙΧ 

Ὀϊὸ οὐ Ἱθοίβοιιθ μα ἀβο ιν Ὁ, Ὑγ61 0116 ὙΌΠΠ]ὰ θ61 ἀον ἄθου- 

ἐταστιηρ ον Εὐγαῃρο οι. Ὀθμηπύχίθ, Ὑγ} θη ΑἸΘΧΔΠΑΤΊΉΙ5 

(ΑΥ πᾶϊιθ νουναμῦ. Δ. ΠΡΘπ50 Ἧ10 ἀϊοδο Βα ἀβοθνν ἀθ5. [8 1- 

ἴθπ Πα Υ απ ἀουὐθ, πἰπητηῦ ἃἀοΥ ρούϊβομθ ὑθχὺ ΖΜ ΊΒΌΠ 6. Θ΄ἢ 

ΒΙ0), ἄθῃ. πὰ]ιομ ρϑύθη. πη βου θη 0 Υ ΔΙΘΧΔΠαΤ]ΠΙΒ61] - ̓ὐὰ- 

Πβοιο. οἴαβθο, οἰπουβοῖία ἀπὰ ἘΒΟΘΉΚΜΒΌΥ), ἀθι δβιαι- 

ΒΟμὸπ ἤΉἾΠ16, ἀπά ογουβοὶἐβ οἷο χα ὑθβύθ]απρ οἷη. {0 6. 

οἰπἶρο πηθυ κυνγαϊσο {4110 (ον ΠΡΟ ΟἸ μΒυ]ππτητηρ ταύ ἄθηη δ]- 

παϊδϊου5 γρ]. ἀϊ6 Ῥοπιθυ]σπιηρ σὰ {Π. ΤΧ, 11 (Βῦ, ΝῊ, 4). 

Το Βαμἀβομυ θη ἀον ῬδαΠΠηΐβοιοι Τρ βύθ!η θυ Ὁ }]0ἢ 

πο} ΤΊΒοποπαου (ΗΠ οΥχορβ ΤΠ ΘΟΙΟρΊβο!6 Εἰπογοϊορδαϊο 11. Βά. 

Ρ. 169) ἴῃ [ΟἹροπᾶθ οἰαβθοπ: ΑΒΟ (1π}) ΔΙ θχαμπαν]ηΐβο 0 

Οἴαθθα, ΠΊΕῸ ἴὐ γρ {Πα Π|56 86 ο]α556, ΚΠ0505 ΔΘ] ΒΟ 6. Ο4586. 

Ὁϊ6 Βαμα ϑ ιν ὙΠ]Η]ὰ5 αὐαμα, τῖθ 65 βομθίηὐ, ἀο 1 1 8] 50] 168 

οἴαθβο ζαμδοιβῦ, ΜΟΡ6ὶ ἢ ΠΟΙ ἴῃ Ὀοίγαομῦ σθχοσθη ὙΘΙΘη 

Π155, ἄηθ5 Ὑ]Ηῆ]ἃ, ἴθ ΜΠ 58 Π6π., Ἃ16 Ἰαὐθ᾽ πΙΒ0 8. ὙΘΙΒΙΟῊ 

σὰ γαῖ ζορ ππᾷ βθογάϊθβ βρᾶθθτο ἅπάθυπηρθη π80}} Τ[α]ὰ ππά 

γυϊσαία πμ]θισ αν 51πη4. 15 

ΝΙΟΙὺ σαπ 56 ]ῦθη 5ἰπα 506116η, Μὸ0 510}: 818 Ὀ610ρ᾽ [τ 

ἅϊθ σοίίβομθ ᾿θϑαῦὺ ΠῸΓ Ππρθῖθ ρΊ ΘΟ ΠΙΒοπΠ6 ΠΔΠαΒΟ 1 ΓΘ 

8.15. 

ἈΠ ΠΠΤΘΗ ᾿Δ556Π:; ἱπᾶρθϑθ ΠᾺ)6. 10} ΤΠ10}.} πἰοπὺ ἀβθθυΖΘαρθη.. 

Κὔπποπ, (55. 501016 ἀβροιοϊπϑυπησπαπρ πἰομῦ ἃ Το Πρ' 

465 Ζι 8115. σὰ βούζθπ ππᾶ τ ΚΠ10ἢ}. αἱΐθ Ἰοϑαγύθη. ἴῃ ἀΙΘβθη 

6116 η. οὐ] 6 ἢ 5616, πΠᾺ ἴῃ τηθῖπθη ΡΥ ἸΘΟΒΙΒΟΠΘη ὑθχὺ 5]πᾶ 

ἀοιηπδο μπ1 ᾿οϑαγίοπ ον ] δ θη ὉποΙΔ! Π8 807 1}}Ὁ6π δα- 

ΘΘΠΟΙΊΠΊΘΗ ὙΟΓΆθΘΗ. 
ΑἸΙΟΥ ΒΒ ΘΙ ΠΟ Π]κοὶδ πδὸ πα ἀΠΒ6ΓΘ 58} 10 Π θη 

σοὐίβομοη ΠδΠἀβομυ θη ἴῃ ΤΆ ]Π16η. 8150. Ζὰ} οὶ ΤΠ ΘΟ ΘΙ10118 

οὗρι Ῥᾶ]ἃ πᾶοὸῖ ἴῃπι, 180 18 160. 1816 πϑοὸῖὶ 461 ΘΙβύθῃ 

14) Ῥῖοβο Βοπαυρίππρ' Πᾶ06 10. ἴῃ πιθίποῦ Βοητ" Ὁ Κα] ΠΠΒ6Π6 Τ]ηύον- 
ΒΟ πππροπ ΘΙ ἀ16 σοίίβομθ ΒΙΡοΙ ἃ θουβούζιπρ, Μοϊπίπροι 1804, Δυβεην- 

Ἰο Ῥονίθθοη. πὰ Μαγοιβ βύϊτηταῦ ππίου οὗνγα 1000 1{116η, γγὸ α16 Ἰθϑασίθῃ 
ἃ} ΟἰΠΆΠΑΘΙ σΘΉΘΠ,, (ΟΥ̓ σού Βο6 ἰοχύ ἀθου πϑυππαπάθνύπηδ] πὶ Α, Ζιιϑατα- 
Τ6Π, ππᾶ ΖυαΣ οἷ᾽ ἀπο ἄαππ, σποππ Α πού ΕΠΟῊΚ ἃ. 5. γν., Βομάθσῃ 
ϑ΄΄ω ΒΟ Ὁ νῷ Ζὺγ βοῖϊΐθ Πα. 

15) πὶ χυγοϊΐοπ Κουϊπίπουθυϊοῦ βύμπημηί ἀμπίοσ 280 506110η, 16 ἴῃ 
Ὀοίταομί Κοιηπηθη, ὅθι ρσούϊβομο ἰοχύ φνοὶ πυπάογίμμαὶ παῖ Π,Ο 10 γρ ΟὐθΥ 
οἴποιῃ [6110 ἀἴθβου 4116116η ΠΡΘγοὶπ,, ταϊύ Α, βοομχίριμαὶ, τηϊ Καὶ ἢππάθυίμηδὶ. 
ΥΕΊ. πιρῖπθ βοι σι ἡ. 28. ΒοΖθιομποπᾶ δύ, ἀα55 Βῦ, ΧΥ͂Ι, 24 ἀτοῖ ὙΘΥΒ6 
(6 ῃ]θη, ψὶ0 ἴπ ΕΟ ρ. 

ΒΟ 



ΧΙ Ε]η]οΙτπηρ, 

ΔΡαβθαπρ᾽ ἀ6γ ἀθουβούζιπρ', οηὐδύδη θη. [πὰ Οὐαθχ Αὐρθηΐθιβ 
δῦ α16. τ ΘΙ Π ΘΗ Ὁ]0 6. ἀ61 ὐγδηρθ]16 5. (ΜΠ. {Π|. 1.6. Μ 6.) ἀΐθ56 106, 
16 ἴῃ 1), ἀρη Παπρύνουίγθίθι αοὺ {8 ]]1Βο θη ΟΙαθθθ πηΐρι 

46η οΥἸΘΟΠΒΟΠ θη ΠΔΠἀΒΟΠΥΠ 6, ἀπ { (Βιυϊχίδμτιθ (6 1818). 
Τῃ (61 οἰπθι!ππηρ 4161 βθούϊοπθη υγοϊομὺ ΟΛ οἵν γομ 46 ο1]16- 
ΟΠ 5Οῃθη. ΠδΠἀΒΟΠ 6 ἃ ππα αὐϊγημηῦ τηἱ ἢ ἄρουθὶη, τ18 

5100 βοι δῦ δ15. ἀθιη ἀΠπρθπδ 6 η. ὩΡατποὶς Ἰούχθου θυ Πα μ ἀβοῃυ 
ἴη ΒΙΔΠΟΠΙητι8᾽ γα ΠΥ απ ααθ ἀγα ρ]6χ ουοὶθῦ, γρ]. σὰ [μ0. 

1,90..,36. 1Π:.:17: ὙἹ.,206.. ΤᾺ 19. 48,0 Χ 199. ΧΎΥΠ Σ 
ΙΝ, 11. ΥἹ, 18. 18. 84 υπὰ 5οημϑύ. Νδοῖϊ.) ἤθη ἀἴθϑοῦ παηᾶ- 

ΒΟΠΥΠῦ, θοῦ ἄθυθῃ 1{8]150} 6 ΠοΙπηαῦ ΙΚΘῚη ΖΎγ 616]. ὅθὶη ΚΆ ΠΗ, 

56 1 0661 Π80} Δ ηαθιθη 1{8]Π|5Ὸ0Π 6, ἰδὺ ἴθ πο. 46. Οοαοθχ Ατ- 

σΘηὗθ.8, 6 Πη ΠΙΟΠὖ 41165 ὑγροὺ, νἹθ] !80} σοπαθργὺ ἀπα 1πύθ1- 
ῬΟΙΤὺ. ΑἸ]Ὸ5 6165 νγοϊϑὺ ἀγα μΪη, ἀ885 Ἃ6Υ ὐαθχ Αὐρθη- 

ἴθι ἴη Τα] θη. οπὐβίαπαθῃ δύ. ὕοη θη ἴῃ ΤΆ ]Π16η σοίαπαο- 
Ὧ6η, οἰηϑὺ ἀθηὴ Κἰοβίο ΒΟΡΌΪΟ ἴῃ Τλριτθη ΔΠρ ΘΠ ΟΙρΘη 

ΑἸΠΡΙΌΒΙΔΠΙ Παὺ Β οἰηθ δἰπύθ!πηρ ἴῃ ᾿Θβοϑυϊοιθ, 416 βόῃοπ 
ἋΠ͵10} 5 ῬΘΙρ ΘΟ ΊΘΌΘπ6 ἸΔΙ Κι} 0 1Πγ6η ἀὐβρυπηρ γοιγδῦ. 

[85 α1ἴ60 (ἀούθῃ 510 80). ἴΠ161 τὺ τ ΟἹ ΠΙΒΟΠ ΘΙ 
βυπα ἢ 465 ὈΙθοΙ οχίθ θοίαθδίθη, οὐρὶθῦὺ 5106., ὩΡΟΌΒΘΠΘΗ 

γ0η (61 ὈΘΘΟΠ θη Ποῖ ἀοΥ δ ἀβο υ }06η 50] 05ὺ., ἃϑ πηχηὺ- 

[6] } 6 ΖΘΕΡ 586 η, ἘΠη Ὀτιοῖ 65 ἨΙΘΤΟηγιηΒ (1Π| ρ. 626 

θα. ΜΠ ΔΠΔγ) ἃ Ζυγ61 οΟὐΒ6Π6. σϑἰβυ]16Πη6, δαπηΐα (ϑαη]8) 
πη Βρέ (ΒῚ1}114), οἱδὺ δυβιταμν ὮθοΥ 506 116 η (61 0881- 
Τ161, ΜΟ 416 ϑορύπαριπία γ0η 61 Ἰα θ] Π]5ΟΠ 6 ΘΙ ΒΊ 0. ἈΌ]ΘΠ, 
80 ἀἀ55 6α16 (ἀοΐθῃ ἄθοι ἀθη αγϑοχὺ ὈΘΙΘἢμσὺ χὰ βοῖη τ η80}}- 

ἴθη (Δαβϑιιαπη Οοὐμ. ρτδομα. Ρ. ΧΧΥ͂Ι, Δαβη ΠΟ ον ΠΡ οὶ 
Κι, Κιγομθπρ, 61 σου. ὙΌΙΚοΙ Ρ. 400). Εϑυποῦ Ππαοῦ 

510}: τῇ ΒΙΥΙΧΙ Δ ΠΠ5. (1 [0814 οἷη ΟΠ] αρϑυγοῦῦ, ἀοϑβοη 1ΠΠ8]}Ὁ 

106}: ἔπ Ὶ (Δὰο!θυ5. 6 βου} ΠΡ. 2917) οἰμρομοπα Ὀοϑρτο- 
ὁπθη ΠᾺθ6:; ΠΟΙ σοβομῖοηῦ ἅδ᾽ σούϊβοηθη ἰἰβουβούχιιμρ ἃτι8-᾿ 

ἀν οἰ 10}. οὐ πππηρ, ἀπα 461 γουαβϑοι ἰδ 010 4ἃ5 νυ ἌΠ ΓΘ η 

ΘΟ 5561 ΔΡΒΟΠΤ ΘΙ θΟΥ, Ὑγ6]0ηΠ 6. π80}}. οἱρποιη οὐ να η]θη 1685- 

ΔΥΘη. Δ 15 ΘΟΥΘΟΠΙΒΟΠ 6. ΟΥ̓ΟΥ Ἰα οὶ ἰβοιθη. 4.61]1]6 ἀρ ΘΠ οΙ- 

Ιη60η ΠάνθοΠ, 18 Θ᾽ οἹδὺ οἴμοι Οὐ ΒΟΙΘ ἢ. ὑοΙ]Π118 ὑθο!] 0118 
[1 ἀ10. το ρθη ᾿Θϑαγ θη, ΟἹ ποπηὺ ἀἸΘΘ 6] 06. γα]. 165; ΟἿἸΠΘ 

ΖΥΥ61[6] δύ Ἃ165 445501}06. χηϊῦ ἀοηη ὡἀ]οοὐϊν νὰ ]ργ5 (ΜΙ. ΥἹ, 26), 
τηἱύ γ]Ρ5 ἀπ γὰ]ρὰρθ γουγαηῦο σούϊβο!ο ψοιῦ, Ἃἀἃ8 ΜΠ 



Τ]η]οι πῃ ρ.. ΣΙ 

ἀποῖν Οἷ]. ΠῚ ὃ εἰ ναὶ τοΐβ γα ]}}}5. ἰδὺ (οὐδέν μοι διαφέρει), 
ἃ. πὰ. «1 }}} τη (Ἰδοῦ 115 οδϑὺ ἸΙοϑθη : 65. Ροαθαϊοῦ πΔ0]}} 

Ἠδαρὺ (Βου πον Τιθοὐϊοηβικαϊα!ορ νὸπ Οβύουη 1809), νῸ νῸὴ 

Ἰοβαυίθη 65 ὈΙθοΙ οχίοθ αἴθ το ἰϑῦ, αἷθ νου ρ] ΟΠ γα 168- 
τ, ἷἀ αποὰ Ῥτοθιπι οὗ ρυαοϑίδβ 6586. ἱπ0ϊοα θαυ", [ἢ 

ἘΠΒΘΙΘῺ ΘΟ ΒΟ 6. Πα ἀβο νυ θ Πηἀοὺ 5100} ἀἴοβον ᾿πιηβίδιβ- 

ἀσποκ, 50. οἷν ἀπὸ ἀρ ΘΙ θπθ Ἰοβαγίθη υϑιηθικὺ 5 πα, 

πἰοιῦ; 0] ΠΟΥ ὑγᾶρσοη (ἸΘΒ6] 6. βοηδὺ Ππ χὰ ἀΘα 10 }}6 

ΒΡΌΓΘΙ Ὑ00 ΔΟΥ, ΚΎΒΟΙ η ἀρ κοι ἀ61 ΡΒΟΠΤΟΙθΟΙ. ΒΘΥΟΥ 

ὙΠ Ἰοἄοοῖ που οἰ ρ θη, ΠΊ 556. ὙὙ11 ὉΠ5 τὺ ἀθη Πηά- 
50 Ὁ6 56] δῦ θοΚαμηῦ τ Δ ΟΠ ΘΗ. , 

1) Ποῦ Οοάοχ Ατροηΐθιβ (ΟΑ) σὰ ὕΠρβαϊὰ Ροϑίαμα οἰπϑὺ 
5 390. δΙ]αὐίοιη, νὸὴ ἄἀθηθη 107 πΠο00ῖ) γουπαπάθη 51π4. 

Τ)5 Ῥϑυσαγηθηὺ ἰδὺ τηϊῦ ρρα σοίδυθῦ, ἀ16. 50} Ὁ ΒΙΠΡΘ ΓΗ, 

ΡΟ. αἴ6 δηΐδηρθ ἀΘΥ 56οὐ πο ὈῚΒ 21 ΠῚ Θη6 4161 16 116. 416 

ἀΡΟΥΒ τ θη ἀπ ἃ(85 ναὔθι Π50 1 ΟΌ]θη. 6. ὑθχὺ ᾿ἰϑὺ 1ῃ 
αἴθ γὸμ ΑἸΠΠΊΟΉΪΙ5 οἰ μρο  Πγύθη ϑθούομθη οἰηροίθι!, ππὰ 

ὉΠ ὉΠΘΓΘῚ Τὰ π46 51η44, ΘΙ ΠΡΘΒΟΒ]ΟΒΒΘη. γ0η ὈΟΡ ΘΗ ΟΙ ΡΘΗ 

γΟΓΖΙΘΥΠΠΟΌΠ, 616. ῬγᾺ 16 506 116 η γουτηου κύ. 16 50 } Ὁ δύ 

ἀπιϑβουθὺ βου Πρ τπιηα οἹΟΙ ΟΠ 5510, ἀοοἢ 51η4 ἰτούχα θη) 

ἔθ ἢ ]ον πἰομῦ οθ6 πη 56] θη. {Π1Ππὸ ᾿ἱπίουραπούοη, Ὀθϑύθ θη ἃ 8 

Ραπκὺ ἀπα ἀορροραμκὺ, 6110 ἀ6η ἐοχὺ {ἰῤ (5. ὈΘα 5. 468 
γΟΥ]ΘΒΟΥΒ. οἷη; ἋἸ656 106. δῦ 1000} οἵὐ᾽ 5: πη] αΤῚρ πα αὐ 6 

Καῖ δα ἄθη ΠΡουβούζου σα ΠΟ ΚΟ ΘΠ 6 ; 1η 61 {ΠΡΡϑυ τη ΟΠ 6 

ΔΙΒΡΆθ6 δῦ ἋἸ656 106 ῬΟΙΡΟΠαΙ θη. Απὶ τῶπά6 5᾽πα δὴ {{η|- 
26 506 116η ΟἹΟ556η. ὈΘΙΡΘΒΟΠΤΊΘΌΘΗ. 

ὕΡου ἀ16 σϑβομίομίο ἀθ5. ΟΛ᾽ τῖββθη ΜΓ [ΟΡ Π 465 (Υρ]. 
Μαβϑμᾶπη ἴῃ Ηδαρίβ ΖΘ βου Τρ. 806, ΤΠῆ]85 ρ. 117): 
ΟΑ Καὶ δυΐ νϑ]]Πρ ἀπο Καθ γγοῖβο πη 485 ἸΠοσίοι ὙΥ θυ ἄθῃ 
8 ἀοΥ ΠΌΠΙ, 71 6Υ 'π| 106. 127 πη ον 616 Δα που Κβδιη κοὐ 
ΤΩΘΠΓΘΥΘΥ ΘΘ]ΘἢΤ6 5 ἀπ 5100 σοῦ. ΝΟΟΙ γον 1600 Κᾶπη αΪθ 
Βα ΠΟ ΠΥ Ὁ πο ΡΥὰρ ἴῃ θη 6510} ΚαΊβοὺ Πα 0115 465. χυγοὶ- 

ἴθη, γγὙῪὋῸ 516 (6Υ ΚΑΙΞΘΙΊΟΠΟ ταῦ ΠΙΟΠαγτα Βίγοίη γοη οι αι- 

20 η81ι 88ῃ. Β6ῖ (61 οὐβυ πη θπρ 465 ΗτδάβΟΠη ἰπ 1816 
1048 ΠἧῚ 516 ἴῃ 416 πᾶᾷπαοθ (6γ ϑ'ομῃνθάθη, ἀοιθη ΔΗ ΙΠΤΘΙ 

ταῦ Κα πΙ σΒΙΠ ΔΙ 516 467 ΚΟοπΙρίη ΟΠ γἸβθῦ πο Βομοηϊο. Πδηη 
Ππάθη ὙΠ 510 11 Ὀοϑι07Ζ20 465 [5881 νοπθίαθ, (ΟΥ̓ 516 Π80} 

ἄρῃ ΝΙΘάου πάθη ΠΔΠΠ; ΠΟΘΙ ψαΠῸ0 5160. Ζ]1 οΥβύθη 1186 

' 
Ε 

ὲ 



ΧΙΜΗΙ ΕΠ] οΙπηρ. 

ἀασοῦθ ΕἾΔΠΖ «{πη1π85 νο]]δδπαϊο ΔΡΡΘΒΟΠ ΤΊ ΘθΘ ἢ ἀπ ϑρᾶθου 
(4605) Δρρρανποκὺ. Πὴ 14πγὸ 1002 Καιθ 516 461 οι θᾶθ 
ατὰΐ ἀθ ἰὼ ἀἀγαϊθ ᾿Πτθ) ὈΘΒιύχο πὶ 400 οἄον 600 {πΠ8]101 
0 ππα βοῃθηκύθ 516, ἴῃ ΤΠΔΒΒΙΥΘΘ. 5061 ΘΠ θη, 8061- 
τη 85. 561Π601 ΚΟῦηϊσίη, 416 5160 467 πηϊγουβιθᾶῦ σὰ {ΠΡ 5881. {0 61- 

Ιηϑοηῃῖθ. ΖΜ ΊΒΟΠΘη 1821 ὑπ 1884 σπυϊάθη ἀδΙαι8 ΖΘΠΠ 

ὈΙδυίοΙ, ἀθη δηΐδηρ 465 ΜδγοιΒ οα πα] οπα, σϑϑύο!] θη, ΔΘ] 

1851 {Ὀρϑὑγδιη, ἀθι ἀδη1815 ἴῃ {Πρβᾶ]ὰ ῬΥΟΐΘΒΒΟΥ ὑγ], ὙΠ1Θ6ΘΙ 

φαροϑίθ!]ῦ, γρ]. ἀοββθη ΠΘοθιη [0118 ΟὐαἸοῖ5. Αασθηΐοὶ θα] νὰ. 

Π16 τη] Ἰ5ο θη. μη ἀβοΠ νυ 06 η, ἴῃ 64Ἰ656 πὴ Δ ΠΥ παπᾶ οχὺ 

γῸΠ ΑΠΡῸΪΟ Μαὶ φροίμμαθη, βἰαμηπηθι, 0 βόποη Ὀθιηθυ 
ὙΠῚ6, ἃ15 αἀθὰ Ζι δηΐαηρ 465 516 Ὀθηῦθη Δ Π 7 πη 6 }}8 

ϑορτπαθύθη ἰΠοϑῦθι ΒΟΡΡΙΟ ἴῃ Γρτθη ππα 51η6 βαμη 10 ἢ 

Πϊὺ Αἰ Γ61 Ἰα ΘΙ Ί50 161 ΒΟῃ ΤΠ ἀθοΥ ΒΟ ΠΤ] ΘΌ ΘΗ. 

2) ΑἸηρτοβίαπαβ Οὐ (1. 61), φνοὶ Ὀ]υῦθ1 τηἱὺ οἰπθιη θγῈ0}- 
δύο ἀο5. Μαύηδπβ ὑπ ΒΡα]6η ΘΙΠΘῚΥ ἀμη] 1 Πα. οἰπθ!ππηρ, 
16 8516. ΟΛ πεαύ. Τα 61: ΘΘΒΟΠ ΘΟ δῦ 6᾽η Ἰαὐθὶ ΠΙΒΟΠΘΥ 

[οχὺ ἀΘΥ Εγδηρ]16η. 
9) ΑἸΡτοβίδηιϑ ἃ (ὃ. 86), οἷπθ πη βομγ Ὁ οι ΠΡ βύθ! ἢ 

4θ5. Ῥϑα]αβ, τὺ ἀοχη ὈΥπΟ δ οκ 465 Κα! μοι 5. 1)61 ΡΠ θ- 

ΒΟΥ το ρομῦ ἀθηὴ ἃἂη ἀ1ῖ60 (ἀαἰαίθι γοϊᾶῦϑ. [160 προ 70 
50 11 πα ῃΠ ἃ] 416. Ἰα οὶ πΙ ΒΟ θη. ΠΟΠ]]Π1Θὴ ΟὙΘΟΌΙΒ 465 ΟΥ̓ΌΒΒΘῊ 

ἴθοι Εἰ ΖΘ 0 }}161. ὙΠΟ Ὀ]δῦυου ἀθϑβο]θθη., Ἃ16 γϑυ]ο θη 501|16- 

Π6η., παῦ ποαρθυαϊηρθ ΠΟΙ ΠΥ ΒΟ Ποῦ, ΤΟΙ. 1ῃ ἴαϑῦ ἀμ ]680ἃ- 

Τ61ὴ χυδίαπαθ, ἴῃ Ταλη δαΐϊσοίαπαθη. Μαβϑιηᾶπη παὺ α16- 

56 106η Θηὐουῦ ἀπ ἴῃ θ᾽ Οθιηδηΐαὰ (1808 μ. 2711) γθ1- 
ΟΠ ΘΠ. Π]ομῦ; 816 θη! ύθη ἃ]. ΥἹΙ, 14---18, (ο]. ΠῚ, 18 ---20, 

ΤΥ, 18---19. 16. χ8}} ἀθι Ὀ]αὐθοιθοῃ Ὀθύαρ' ΥΒΡΥ ΠΡ Ί1Ο]. 

406; ΔΌΡΘΒΘΠΘΙ γ0ὺη ἃοη ΤΌΠΟΥ Ὀ] ῦΘ.η, 5᾽πα 204, ἀΔ1- 

πηΐοι 12 Ἰθοῦο πα 2. ὉΠ]ΘΆΘΙ]10Π10. ΠΟΟ]1 ὙΠ Δ Π 661. 
16 σούβομθ βοισιῦ τὔπυ πᾶ ὸ Οὐδ ]Ρ]]Ομθ. γ0ὴ ΖΟΙ 

γΘΥΡΟΒΙΘἄθηθη ἄπάθη Π61, ΙΘΙΔΘΙ οἿθῦ 61 ηἰοῦ 8, Μγὸ 410 
“γοῖῦο ὈορΊπηῦ; [0 γΘΥ αὖθ 6600], ἀἀ85 αἰθ05 1 Ο. ΤΥ, ὅ 

ἰϑύ, Ὀ15. ΟΠ] 416. ΠΑΠ ΒΟ ΠΥ Ὁ 50] ΠΟΥ Οὔ 150} ΘΟΒΟΠ ΊΘΌΘΙ δύ: 

ΑἸΙ βαΐναϊο γα] Δα! π]άτ τα} - 

γ δῶ πάλη ὉΠ] 15]8] 
πη πἰϑὺ γα] 1 ἃ]]ὰ [τὰ ΟἹ 

ΙΡ Ρο νἱβαπάοπω [γπὶ σιθὰ σαβαύ δὰ 5ἰπὰ 

ΠΝ ιν α.: 



ΡΨ 

δι κδι 

Ἐππη]οϊπιηρ. ΧΙΤΙ 

Φοάοα βαϊχο!οα ὈΙ]ἀοῦ γὸ τηῦρ]ϊοῖ οἷπθ 26 110; νὰ πίοι 

τασπι μαϊίο, ὑασθ ἃπΐ οἷπο ψυγοῖΐο, οἰπρουϊοκίθ 160110 ο6- 

ΒΟΒ ΙΟθΘη. οἷπθ ἄθιη χθοκο (65. γου]θβοηβ γον ρ] ἢ. οπὐ- 

ΒΡΓΘΟΠΘπο. οἰμυϊο θαπο, αἴθ, πὰο}} Η ΘΥΟΠΎΤΉΙΒ., ἴῃ ΤΠ ΔΠΟΙΘΙ 

ΘΧΘΙΠΡΙΆΤΘΙ. ΑἸ 0 ΚΙΆΒΒΙΚοΥ ἀπο σο νὺ νὰν, ἀπ πρᾶοι, 

πὰ 460, γοὰ ΕΠ ΠΑ] 5. ἁα ἀἴὸ Ἐρ βίοι ἀρθουίγαροθη ψαγά; 

ππέθον ἄθ. οὐ] θηθ. οΥ ΘΟ ΠΒοΠθ. δ η ἀβο νοι πα θοη ἀ16- 

5610 Π᾽ πὰ Εὶ ἀον Ερίβίθιι, Τὸ ἀθυ Αροβυο! σοβο!οιῦο; 1000} 
δύση Ὁ. Θου τϊῦ ἘΠΒΟΙΤΟΙ ΒΔ αἀβΟμ Ὁ ἀπ ἄθπι μη} 10} 

ΘΌΒΟΒ ΓΙ ΘΌποη. ΟἙΤΟΙ 15, ποοῖ Ἰοὔφθοθιθ θθθ πηθον 510}. ἴπ 

ΘἰμΖοπθη Πθογοῖη; 0 65. 5105}. χτηἱὺ Εἰ γουπᾶ]ῦ, νυν 1885. ἸΘἢ 

πἰοιέ. 10 πα πἀβοιγ Κοππῦ, τὶ 65 Βοποϊηῦ, πα} οἷπ. 1ηΐ61- 

ῬαποῦϊοηβΖθίομθη., ἀἃ5. 81 ΖΘ] ]Θ 50} 1155 Οἱ [6 10. πὴ Πδπηθι- 

Ὀυϊοῖθ ἀπ ἴῃ ἃπΐληρ 465 δὐβύθῃ ΚΟΥ ΠΥ γ]1ο 5. ΠΘυγβο ὗ 

οἶπο οὔνγαβ πάρι βοθγο  Ὀυγοῖδο, ἃ15 ἴῃ ἀθτϊσθῃ 0116, 410 

γ ΘΔ ΘΙ ΥΘΟΠΒΙΠΠΡῸΙ 5 πα 56] 0601, πη δ θγΘ Πα 1616} 61 - 
Υἱου χῖρ τη θοιμθυαπροη οπὐμα]ῦ0, ἤπάοῦ 5101} ἴπὴ οὐβῦθῃ [6110 

ἀουρ]θίομθ. πἰοιῦ; πρηϊρθύθπα μπὰῦ Πρρϑυχδιη 416. ψ6] γοὴ 
Οδβεο]οπο ἀη σοί γῦοπ πἰομῦ οπὐάθοκοη Κὔπποα. 16 πᾶπαᾶ- 

ΒΘΙ Ὁ παὺ δηβάνχο Ζὰ ΘἸΠΟΙ οἰπύθπηρ ἴῃ ΘΟ ΒΟ ΠΙ {6, 

αἼ656106 ᾿1ϑὺ 1600} πίοι ἀπτομρο  γῦ. 
4) ΑἸηρτοβίαπιιβ Β (8. 45) ομθμ1ο]ὺ βάγη 10} 6 ἘρΙβύθ]η 

ἄο5 Ραῦϊα5, ἀοοὴ ἰϑὺ ἀο᾽ ΤΙ ΘΥ 161 σα ΠΖ. ὙΘ.]ΟΥΘη σΘρδΠΡΘΠ͵ 

νου ἄρῃ ὉΡΒΡΥΠΡΊΊΟΠοη. 536 βοιύθη βἰπα 156, ἀδιππμῦθ. ΖΥΥΘΙ 

Ιθθγθ., θυ μα]ύθη. 16 οὐκ]σαηρ 465 Η]ΘΙΟΠΥΤΏΤΙΒ. Ζ1 «θβα]δ 8 
ἰδὺ ὕθουρ ΒΟ οῦοη. 16 ἱπὐθιραποίϊοη. δῦ ἅμΉ]Π10} Ὑ16 ἴπ 

ΟΑ. Αἴ τὰπαᾶθ χοὶρὺ 510} οἷπθ Ζυ 8016 οἰ  ! Πα Πρ ἴῃ 1086- 
ΔΡΒΟΠ 6: (16 οἴη6 ᾿ἰϑῦ, ὙΠῸ ΒΟΠῸΠ οὐνγᾶπηῦ, ἀα]Ὸἢ οἷη θ61- 

ΘΘΒΟΠΓΙΘΌΘΠΘ65. αἰ Κύ] 0 ὈοΖοιμπθῦ, οἷμθ ἃΠ 4616. ἀπτοῖ ΖΔ Π]Θῃ ; 
Ἃἀ16 50 Ῥδχθι ομποίθη ἀὈβομ 6. οἰπα ΚΙΘΙΠΟΥ 8415 α16. ἸοΟΙΟΠ 65, 

ΔΌΘΙ πΠΔΡΠδ Προ γ0η αἰθ56η, ἀπα 8001} τηϊῦ Α ΒΒ] 6ῃ 516 
ΠΙΟ δ Ζιϑδηη 6 η ; ἀαΤΟ ὈΟΘΟΠαΘΙ 6. ΖΘΊΟΠ 6 81 ΤΠ 6 ὙγΘ 166 Π 

510 ΜΊΘΟΘΙ ἴῃ πηογαθθ] ηρσθη χοι]οσὺ, αἷθ 0 1π ΑἸ6860 1 
Δαθσα 6. ἀαγ0}} 5ΘηΚυθοθ β γ0Π6. σοβομθᾶθη ΠΔ06, 50 σὺ 

65 ὕρρϑίχομηβ δησάθθη οὐ] πύθῃ. 
5) 6. Οὐάοχ (ΤΟΙ πὰ σομῦχία ΠΟΥ ἀθὴ Κοίου 

ὙΝ οἰββθηθαῦρ ἱπὶ Ε]βα55. ἀπ Καὶὶ 1078 ἴῃ αἴ16 ὙΥ ΟΠ ΘΠ ΠΟΥ 
ΒΙΡΠΙοῦμοΚ. ἘΣ’ Ὀοϑίθμδ ἃὰ5. Υἱοῦ Ὀ]δύνοη. πὰ οπὐῃδ]ῦ οὐ 



ΧΙΩΙΥ͂ Ἐϊη]οιίαηρ. 

42 γοῦϑθ. 8115. ΤΊ] ΘΠΥΘΥΘη. ΚαΡΙ 6]ὴ (Υ ΕΠ ΡΙδῦο] δὲ α16 ΠΟΠΊΟΥ, 

τηϊδ Α ΘΟ ΘΠ] ΘἸ 581 ΔῈ 26} γοΙθ6, ΜΟΡΟῚ θο]46 Πδη ΒΟ γ1- 
ἴθηῃ 18 ἃ 781 ΟΥ̓ΠΟΡΤΡ ἢ ΪΒ6Π6. γαγϊαπύθη (Το δι δὰ Α --- 
Ιοιδαϊάδιι, Παῖταθι Α --- Πδ 11) ΠΡΟ ΘΙ ΠβυΠΠηπ]θη. [)61 ΘΟ ΒΟΠΘ, 
ἰοχὺ παὺ οἰπθη ἰαἰθιηῖβοπθα 1ὁ χὰ βοιῦθ, θρῖαθ βιπα ϑθμομο- 

τη ]50}} ΘΘΒΟΠΤΙΘ ΘΗ, ππα χ)Ὑἃ1 850, ἀἃ55 ηἷ6. οἷη ψοῦῦ 81 

2610 ΒΟΉ] 1586. ΔΡΟΘΡΥΘΟ θη. τα. ΕἸπἀοῦ ἀὰ5 βαρ] θα ἴῃ 

ΘΙΠΘΙ Ζ6116 ΠΙΟἢὗ ΤᾺ, 50 ὙΠῸ 16 πϑομδίθ οἰ προ ΠοἸτῦ, Δ ΡΘῚ 

Ὁ ΠῸ} Ἃ1650. Ἰη185 ἃ1185 πιο] ηδὺ Θηρ γϑυραμάθηθη ΜΟΥΐΘ ἢ 

Ὀοβίθῃοη: 

ΑἸ] βαΐνα!ο νὰ] ἀπ} Π]8 1 

αἰαγνϑαπάδιη τ 8115] 8] 
ππΐθ ηἰδὺ γα] ἀπ {Π| 

8176 τα οτβᾶ 
10 ΡῸ νυἱβϑαῃάομα 

ἔτ] σαβρα σαβαί!αα, Β᾽ηα 

ΒΡΘηβο θ]ὺ α16 Ἰαὐοϊηῖβοο Πα ΠΟ 8171 οἷ: 

ΟἸηηἾ5. δηΐτη, Ῥοίοϑίδ ! θτ8 

ΒῈ ΠΡ Ὲ5. Βα θα 108, 5 
ΠΟῸῚ οϑὺ ΘηΪη] ρούοϑίαϑ 

ΠΪΒῚ ἃ 60 Ἶ 

απδ6 ἁαΐθιῃ ϑαηὺ 

ἃ. (60 ΟΥ̓ἸΠαίδο ϑαηΐ 

ΝΙΙ δὴ Χο] βύθ!Π6η σὐϊπητηῦ (16 201] 6 ποθ᾽ πὐθιαηρ' (61 

θοιθη τοχίο πἰοῃὺ ἀβρουθίη: 

ΧΙ, 86 δἰβρᾶὰ πνὰβ 111ηἃ 

ἵγσσηδ σα 

αὖ 48 

ῬΠΟΣ ἀσαϊύ 17] 

ΗΟ Ἰὰρ ἄοι στππα ἄον ΡΥ ΘΙ ΟΠ απρ ἴῃς (61 ν ΒΟ 1646- 

Π6η ὑγΟ β᾽ 6! πιηρ΄ 
ΧΥ, 8 Ρῖχθ ἀγοιΠαπάάαπο ΡὰκΚ 

σαύταβιαη. ἃ πὰ Π1Κ 

ΠΡ ΟΡ ΘΙ ΔΗ 1111} 
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10) Δ ἄνιοῖκ ἴα ΤΊβομοπάου 5 Μοπαπιοπία βαογὰ ᾿πϑαϊία ππᾷ Βοὶ ἹΚ ΔΕ], 



ΟΡ ΨΥ ΝΎ ΝΣ Ὁ 

Ἐϊη]οϊταπρ. ΧΙΝ 

Ἡϊΐοῦ ἰδὲ ἀἶο Ἰαῤοἰ πίβο!θ οἰπίθ απο νὸὰ ἄραι (ἴοι 
Ῥουϊο τοι. ὙΥ̓οπῃ ἰὴ Τμαὐοὶ ἴβοόμοι ΧἼΠ, 18 50 ΘΘΒΟΠ ΟΡ 6 η ἰδὺ: 

81 ΠΟΥῚ γροϊοϑί 

απο ὁχ γ θὶβ οϑὺ 

απ σούβοι Ἰαθαϊ τη 0 } να Ρὰη 
18. ἸΧΥ]8, 

80. 5160 τηὰπ ἀἰθα }10}}, ἀα855. αἴθ οἱ ὐο απο [ἀν ἄθη Ἰα οὶ ηϊ- 
ΒοΠΘη ἰοχὶ σοιηδοιῦ δῦ: ἀογ (ἀοο παϊο Κοὶηθ γϑ Δ] ΒΒΙΠρ' 

ἄδη γουΐθ ἢ τι8 ᾿Ζυ]8 δἷη6. ὈΘΒΟΠΘΥ 6. 26 1186 δὰ ΘΘΌΘΗ. 

6. σούδβοιο ἰοχὺ ἰδῦ ποὺ οἷηθ βθουβούχαμρ' 465. 1αὔο]- 

ΠἸΒΟΙΘα, ΠΟΟΙΪ τπηρΌ ΚΟ υῦ, γρ]. χ. ". ΧΙ, ὃ φρονεῖν εἰς τὸ 
σωφρονεῖν, ἔνθ] απ ἀπ γα 1]ὰ [ΓᾺΡ], βάροῦο δὰ Ῥυπἀθη 18. 

ΠΘῚ Ἰα θιπβοιθ ἰοχὺ σοι ῦγὺ 16 ΠῸ} σαξξιηρ (ον [0]ὰ ἃ, (16 

Β0Π0. οἷπθ Ὀοαἀθαίοηαθ πἰπηθῖσιηρ χὰ Ὑαϊσαΐα χοῖρος. 060} 

Βοποῖηῦ ΔΙ] ηο 5. Δῃ ΟἸΠΙΡΘη 506 116η ἀθιὺ Οὔ Βομ6. ὑθχὺ μ80} 

θη Ἰα οὶ Ἰβομθη σοαπαθγῦ χὰ 8561η, γὙρ]. χιὶ ΧΙ], 2. ὃ. ΧΥ, 9, 

ἃ ΘἰΠ6. (ΧΙΥ, 16 ΠΙ] γὰ]δ] "] 1 ἀπ ππ581 ΡΙῸ} ΠΟ ΘΙΡῸ 

Ὀ] ΑΒΘ πχθύπ ΠΟ γδβύτι) τ ΘΚ ἢ χῦ ἀρ. Ια θ! 1806. πΔῸ ἢ 

ἄθιη σούδοιθη. [}16 ΠαΠἀΒΟ Ὁ γα] ἴῃ ΔΡΒΟΙ εἰ [6 οἰ ηρ 610, 

Ἃ16 ἩΪΘΟΘΙ ἴῃ ππίργα θ] ππρ θη λουῇθ]θη, γρρ]. ΧΙ, 1. 8. 

ΧΗΡ 1. 
06) Απργοβίαππβ ἢ ((ὐ. 82), ἀτοὶ ὈΙδῦθου. τὺ ἀθη Ῥττ0}}- 

βύθοκοη. 185 Εἰβγα πη ΝΟΘΠΘΙηϊα; ἀθουροϑ ΟΠ] θ6η ἰϑὺ οἷῃ 

Ἰα θΙ ΠΙΒΟΠΘΥ ΘΟΙΠΊΘηὐα1 χὰ θη ΒΟ Θ᾽ ἀ6. Κδηϊρθ. 
16 γουη θυ σθη, Ὑ6]0Π6. (61 ΘΟὔΒΟ0Π6. ὑοχὺ γοῃ Ὑ]- 

Π]ὰ5 χοῖῦ 15 Ζ1 οηὐδύθ προ ὈΏΒΘΙΘΙ ΠΑΠαΒΟ τ Ἷ}Ὁ6η ΟΥΠ, 
5:πᾶν ΔΡΘΘΒΘΠ θη. 0 50 Π ΓΙ ΘΠ]. ἀπ γὸη Ἃ6η Δα] ἢ θη 

απ οὐὐπορταρῃθοιθη. ΟΝ ΘΙΟπμρθη, Παιπρύβδοι! 0} νὸπ 

ἀνθ᾽ 6.161 ἃγύ. 
1) ΄16 νοι ρστοιίοπαϑῦθ ἀγβ8 0110. Ζι γΘ θυ η15 465. οΥἹθ- 

οἰ Βόμ θη τοχίοβ, πϑιηθη]10}} πῃ Μύ, 1,0, Μο, νὰ Ρμοκαπηῦ- 

110 ἢ 16 γουρ]θισμππρ 461 Ρ87 8110 ]506116η ἀπ (85. ὈΘϑύγΘ ΘῈ 

ἀἸ 656] θη. ἀπο) ἄθιη νου ]ααὐθ π8 0} ἴῃ ΘΙ ΚΙ Δηρ' χὰ ὈΥ]ΠΡΘΗ. 
ῬΊΘ56 106. ψἩΠΚῦν Πα ΌΘη 8101. 80} 416. σΟ ΒΟ θη. ΔΡΒΟΠΤΘΙΡΘΙ, 
ΠΑΠΊΘΠ ΟΝ πη ΜδγΟ8, ΜΘΠΠΡΊΘΙΟΝ, πιο ῦ ἴῃ 561 Δυβοθάθ!η- 

ἴθ πιᾶ586., Ζ Βοπα] ἄθη ΚοΟΙημηθη ἰα5850η. ΕἸπαοὺ 5108} πᾶτη- 

ον ἀ16 Ἰοβαγέ ἀθ5 σούβοῃθη ὑθχύθβ πἰοηῦ 1ῃ θη σ ΘΟ ΒΟ ΠΘη 

οὗογ Ἰαύθιη!βοηθη. 4Ὰ6116η, 001] 06. ἷπ ἄθῃ Ρδγ8116]506]1 θη, 



ΕἸ 5 

δου νύν δου» ς1“Ὁὐῶϊ, 

Υ 

ΧΙΙΥ͂Ι ΕἸ] οταηρ. 

50 Παρ ἀϊθ νϑυπηαθαπρ ΠΆΠ6, (Θ᾽ ὩΡΒΟΒΤΘΙθον Πᾶρ6 δαί 

οἰρηθ παπᾶ πο αἀἴθθθη σοδηαοχύ. Μο. 11, 22 γνοίη Ἰαροαία 
ἴπ ῬΑΙοῚπ5. ηἰπήδη5. συμέαηα βλητέον, ρον Μι. ΙΧ, 117. βάλ- 
λουσιν, Μο. ΧΥ͂, 1 Ὀταμίοαπῃ πὰ αὖ Ῥοϊ]αΐαι. ἀστήνεγκαν καὶ 
σπαρέδωχαν Πειλάτῳ νρ]. 1ιο. ΧΧΙΠ, 1 ἤγαγον αὐτὸν ἐπὶ τὸν 
Πειλᾶτον. ΤὨΒθΘβομᾶθι γρ]. α16. Ὀρθιμουπιηρ; χὰ Μο. ΧΥ͂Ι, 1. 

Αποῖ ἴῃ ἄθη Ἐριβύθιη ἢπαᾶθὺ 510}} τηϑῃ θη 685. ἀθυαυ ρθ, Ὑ16 
Ἠδ. ΧΥ͂Ι, 24 διηβίβ {γα ]1η8 τη αἸηγυΐγν ἐφυαγαγιηια μετὰ ττάν- 
των ὑμῶν, γρ1ο}. 6]. ΥΙ, 18, ΤΟ. ΙΧ, 20. πὶ υἱϑᾶπᾶβ 51108 

αἴ νἱδοᾶα αὖ τ απϑίωϊ μὴ ὧν αὐτὸς ὑπὸ νόμον, γο19]. Βῦ. 
ΥΙ,.14. 16. Αὐββοίδθηι γοιρὶ. χὰ Μύ: ΠῚ ΠΥ ΠΗΠΣ θϑύι 

ΧΥ͂, 2,. 1,0. ὙΠῚ, 88.. ΧΙΧ,Τ, ΧΧ δ. Μὸ ΤΥ 9: 1 ον 
ἈΝ ΡΠ ΘΙ ΧΥ Θ, 201. 11] 7 έ 

2) ΠΙ6 αοἴοθῃ ρῆροίθῃ ρ͵οββθη Ὑϑι ΒΟ Π]Θπ60 1 ἃὺῦ 8ῃ 6 ἢ 

γα πα ἰῃγο5 ὈΙΠΟΙθοχύθϑ χὰ ΟΠ. ΘΙ θ6Π., ὈΘΒΟΠΘΥΒ ὉΠ ΘΙΠΘὴ 
δαϑάχσιοκ ἀ65 ἰσχύθϑ ἀατοἢ ΘΙ μη 5] ΠΟΙ ϑηΐθη χι οΥ] αὔθ 1 

Οὗδι χὰ Ῥουϊομθρθα; Ἰούχίουου αἀτδπρ ἀδηη οἷύ᾽ ΠΡΌ 0η 461] 

ὈΓΒΡΙΠΠΡΊΙΟΠ6η. Οὐο᾽ ἀπδύαθὺ 0556 106 ι. ἴῃ ἄρῃ ἰθχὺ οἷμ. ὕ061- 

παπρὺ οτβθύῦχίθη 16 ΔΡΒΟΠΤΘΙθο. οὐ οογδάθζι Ἃ6η δαϑατχτοῖκ 

θα. ἐοχίθϑ ἀατγο οἷη πο 5 οχύ, 6 ἀθηπ ἴῃ αθη Μ6η1- 

ΘῸΠ ΥΘΙΒ6η, ἀ16 ΑἸρτ. ὁ ἀπὰ ΟΑ ρσοιηθίηϑαμη ΠᾶΡΘη, [0]- 
σοηᾶθ γαιϊδηύθῃ γουκΚοιημθη: ΜΙ. ΧΧΥῚ, 712 αἴλιαῖκ ΟΑΛ --- 
Ἰαπρηϊᾶα Ὁ, 1 δἰ τβ ΟΛ --- Ἰηγια18 ὦ, ΧΧΥΙΙ, 1 σππὴ 

ΟΑ -- σαὶ Ο. ὕδθοι Α υπᾶ Β νρ]. ὃ 86. 10 ἐἰπίζθηῃ 
8) (θη τὰπα φΟΒΟΠΠ]ΘΌΠΘη ΟἸΌΒΘθθη ἴῃ ΟΛ φθῦθῃ Ζ0η} [61] 
ϑαάτγίοκο, αἀἴ6 ἄθηη ΔΡΒΟΠΓΘΙθΟΙ ψουϑυμη ΠΟ Π6 7 ΟΥ̓ΒΟΠΘΙΠΘΗ 

χηοομίθα: Νο. 1, 11 ὃ υἱός μου ἐν ᾧ εὐδόχησα ἴῃ Ραχοὶ γ}]ἃ 

σα] οἰ Καῖ, τη Τὰπᾶθ Ρακοὶ νυ]; Μο. ΧΙ], 24 μὴ εἰδότες 

τὰς γραφάς πὶ αππαπαδη8 γηοΐα, ἃτὰ ταπα 6 ὈΟΚοΒ; 10. ὙΠ], 27 

δαιμόνια ὉΠΠΌΙΡΟΙβ, 81 ΤΠ 46. 5ΚΟΠ518. ΛΠάΘΥΘ ΘἸΌΒΒΘῚ 
θα π θη. οἰποη ἄρῃ (ΘΟ 500. ΘΌΠΔΠΘΙ ΘΠ ΒΡΓΘΟΠ ΘΠ 6 

Δαβαγποῖς, πὶ Μο. 1, 6 μέλι ἄγριον τ} Παρ ν 5]ς, ἅχὴ τὰπ 6 

ψβὶ; Τιο. ΠΠ, 14 ἀρχκεῖσϑε τοῖς ὀιψωνίοις ὑμῶν νὰ} 481} ἃπ- 

ΟΠ ᾿γα απ, ἃ ΤΠ 40. σῷΠΟΠ 141 5114 1}}; 10. Ὑ], 217 τοῖς 

μισοῦσιν ὑμᾶς Ῥαΐπη ἢ] μη ἀδτη ἰχΥ18, ἃ Τὰπα40. Πα ] Πα Δ 11: 

10. ΥἹ, 40 χατηρτισμένος σδηΔηγ 5, ἅτ τα 6. τύ Π] 8 Π8. 

7,0. ΙΧ, 13 εἰς τὸν λαὸν τοῦτον Ῥῖ αὶ τηϑηαβθαϊ, 811] ΤᾺΠΘ 

πηϑηδροίη. Εἴπηο ἀνθ σαὐψαμρ᾽ ὁπ α110}} οἿπρ᾽ 118 ΤΟΙ ΠΙΒΟΘΠΖΘῈ 



Ἐπ] ἴπηρ,. ΧΙΔΜῚΙ 

ἂπ ῬΆΤᾺ ΠΟ] 1] 6 οὗδυ ἂμ Καὶ ὙΟΥΠΘΙΡΘΡΆΠΡΘΗΘ 800110η ΠΟΥ- 

ΥΟΥ, τὶ Μο. Υ, 4 οὐδεὶς ἔσχυεν αὐτὸν δαμάσαι Ηἱ ἸηΔηΠἃ 

γηδιΐα πᾷ σφαξαηελανι, τὰ τὰπᾶθ σα πάλη, Π80}} γΟΥ8. 8; 1,0. 

Υ͂, 38 ἠχολούϑει αὐτῷ ἰ44)α αἰλν ᾿πηπηὰ, ἅμ ταπᾶθ αἰ ϑι1ἀἃ 
πᾶοῖ 31: Το. ὙΠ, 82. ἐϑρηνήσαμεν σαιποάθᾶϊμμη, ἃπὶ Ὑὰπα ὁ 

παΐαα. παοῖὶ Μὰ. ΧΙ, 17; Μίι. ΥἹ, 24 δῦ χὶι πη] θ)61- 

σΟΒ Ομ σί θοῖ (ΑΙ Παρ τὰ... πο ἢ 0. ΧΥΤ, 18, δὴ Ἰούψίουθιυ 806116 

θοὸν χὰ [ΙΒ αΡγα μὰ τππηρ κοῦ τηδῃηποηΐη; [ω0. ΥΙ, 49 

ὃ ποταμός ἤοάιβ, ἅπὶ τὰπᾶθ ἅπγα, τὶ Μί. 11], 2ὅ. 21; 

70. ΙΧ, 84. οὐ! 16 οἹοθθο οἷπθ Ἰαὐθ ΠΙβοθμο. 4160116 Θηὐ- 

αἰδιηηθπθ γαυαηΐθ, ΟΣ ΟῚ πηΐθη. 

ὍΘ χα] ΘΙ Π θη ΟἼΟΒΒΘΙ ἴῃ ΑΠΙΡΤΟΒΙΔη1185 Α βούζθῃ οἱ 

ΟἾπ6. ΟΥ̓ ΚΘΠΉ θΆΓ ΘΠ. ὙΠ ΘἴΠ6η. 5 ΠΗ ΘΙ ηΐθη. ΔΒ ἀθ]ὴ 

ἄδ5 ἰοχίθϑ Ζ 1 86106., 50. ΠΡ]. Π, 10 ΡΙαβοϊραΐμη χὰ σΟαΔ]η1,. 
ΤΥ, 18 σαμηΐη {ὩΠ]ατητηα χι γαϊτὰ {Ὁ]]ΔΠτη8, γρ]. 1 Ο. ΙΧ, 19. 
ΝΠ ΠΠὈὈὈὔὈΟΧΙΕΓ ΧΥ 55; ΤΕῚῸ ΤΠ Τὸν Δ ΤΥ, 15. ἘΠ: 
ΝΞ υ Ι ἌΡ59. Π ΠΠΉπΠ 111. 6 ἼΜ Ὁ. 
ΤΊ. 1, 16. ῬΗ. 12. 14. ὕπϊοι ἀϊθ ψιοὶ (8116, γγὸο ἋΟΥ γοὰ Β 
σον α ]ῦθ. ΔΒ γ1ο]ς ἃ 1 Τὰ πα6 αἰθῦ, ἰδὺ ἀπύθη ΘΟΒΡΙΌΘΠΘΗ. 

ΑπάθγΘ οἸΌΒΒθη. θη Πα] ύθη., ὙὙ16 τη πῃ 6 405 ΟΔ, 6ἷη6 φ'ΘηΔΙΙΘΙΘ 
ἄθηη (ΟὙ]ΘΟ ΟΠ ΙΒΟ 6 η πᾶθπθ᾽ βίθμοπᾶθ ἀβθου αστπρ 815 ἀ61 [οχί, 

80 ΠΌῸ. ΤΠ, 11 οἱ πὶ ρδαϊριπομᾶδι ἔτη βαύδηϊη σιλεονεχτη- 

ϑῶμεν, ἅτὰ τὰπᾶθ ραίαιποπᾶδα; (ἴ]. 11, ὅ᾽ οἱ βιμ]α αἰγαρρθ]- 
Ἰοη5. σαβίαπααϊ αὖ 1215 διαμείνῃ, ἅτη τὰπαθ βαΙΓΠ γἱβαὶ ; 4]. 

ΤΠ, 6 σἿἿΡ πιᾶπβ ἃπάν} Πἰ Δπάϑι 0 λαμβάνει, ὃχὴ τὰπαθ 
πἰπῖρ; ΠΕ ΤΊμη. ΠΠ|, 2 να ρβᾶπα Τηδηηδη5 511 {ΟΠ δη5 φίλαυ- 
τοι, ἰὖ γϑ 856 Ἰρ805 διηδηΐθβ, 81 ΤὰΠαΘ 561 ΠΔρ. 181; [11,18 

Πα γόητες, ἃτη τῶπα6 10} 6188]. 

ΕἸπ6 αἀτι{6 αὐὖ γοη ρ]οββθη δῦ ὉΠ ΒΟ ΠΤ ΘΙ θ6 Πα ἀπ οΥκ]ἃ- 

Τ9π4, πῖ6 (Λ]. Υ, 8 Ρᾶῃ γϑϑαμη ΔΙ ΠΙΒΚαὶ, τι βὐα θη 15 

αἰ ν αιι5. ὙΘ5 ΠῚ 5.Κ8]]}ΠΠΟῸΠ 4848, δὴ τὰπᾶθ αὐ ὑπρο]Δ πὶ, Π80}} 

ἀ6Υ οὐ ΚΙ ἄγ πρ' ἸηΘΠΤΘΤΟΥ ΚΙΤΟΠοπνᾶϊοι ; ΠΥ, 19. ῬΔΓΠΙ]ΟΠἃ ΤΙ 6] ηὰ, 

Ρδηχοὶ αἴϊγα ἢΐα, πἀπΐθ σθαι" ἰ] δα (μορφωϑ, [οτγηθίμυ) 
ΧΥΒΙΠΒ5. ἴῃ ἸΖΥ15, 81 τὰπᾶθρ Ἰδθα]α1 σαί βαῃύπαϊ; ΕΠ. 1,8 

γΘϑπΠ Υἰβύαϊ! θᾶμα Πα 115 τέχνα ὀργῆς, ὅτ τὰ πα 6 τιϑϑαϊοίπαὶ 
πστπρκαὶ ; ΠῚ ΤΊχη. ΠΠ, 15. ὉΡ11|] τηϑηπᾶπ8 βοι μα μα ἀπ γα]γ81- 
Ζἴη ἐπὶ τὸ χεῖρον, ἃ τὰ Π4 6. π|06 11 γααγβύν Δ. 



8.19. 

ἸΧΙΥΠῚ ΕἸη]οἸζαηρ, 

ἘΠπ0 ρϑγ816]506110 (1 Τίπι. , 18) βΒὺ χὰ ΤΟ. ΙΧ. 9. Ὧῃ 
ἄθηῃ γὰπμα φΘΒΟΏ ΊΘ θη, ΕΠπὴ6 ΡΤ ΘΙΟμΘ μα ᾿οϑασῦ ἰδὺ 1 Ὁ. 

ΧΙ, ὃ. Ἰ8θα1 αὐριθαι [ΘΚ Ἰηθῖη οἱ φρρυδπη]ααι ἕνα χαυ- 
ϑήσομαι ῬΘΙΡΘΒΟΒΣΊΘθΘη : οἱ ΠΥΟΡ . . Θπὐβρυϊομῦ ἄθμι ἕνα χαυ- 
χήσωμαι γὸὰπ ΑΒ ὅ΄π ἩϊθγομγιηθβΒ. Αὐοὶ 11 Τίμα. ΠΙ, 10 
ΒοΠΘΙηὖ 416. ΟἼΟ588. οὩ] αἰ Βυ165. (80. ἰϑδὺ [ἢν σα] αἸθΙ65. χὰ 1686}) 
θη) σπαρηχολούϑησας γοὰ ΑΘ χὰ Θηΐβριθομθη, πϑμγθηᾶ 
Θα]αϊδύα 15. θη “ταρηχολούϑηχας θ᾽ ἀβηίρθη 6116 η πᾶλπου 
δίθῃύ. [16 ἃ118 αὐ θοῇ θη (6116 η οΘἤοββθηθη ο]Όβ86η. Βἰπᾶ 
τι ῦθ ὈΘΒΡΙΌΘΠΘΗ. 

θυ 0} Ἃ1656 ΦἸΌΒΒΘη. ππᾷα α16 σου 610 ἀογ ΔΡΒΟΠ ΘΙΘΓ 

ΒΥΠΟΠΥΙΠδ 21 γου θα βο θη 51π4 ψ] ] 06 γ ΓΘ. 556. (68 
ἰοχύθϑ θηὐβύαμ θη. ΝΘθθι ἀθιὴ ο]οβδίσίθη σπου ατδηρ' 416 

ΘἼΟΒΒΘ ἴῃ θη ἰοχὺ θη Νβῇ. Υ, 18 σαΐ γϑίῃ 8111 Ρ᾽χαὶ Π]π5- 
ηδὶ 2], αἰαὶ ρίφαϊ ηἠινωγνασοῖγν, Τι0. ΠῚ, 2 αὖ υἱδαηαν ϑναζηα 

ϑ'γίαὶβ τὰρΊηοηαϊη ϑϑθχη Κγγθπαῖδθ ἡγεμονεύοντος τῆς 
Συρίας Κυρηνίου, νρ]. Τὸ. Υ1Π, 1. ΧΥΙΙ, 6. ΧΙΧΣ, 7. Μο, ΧΙ, 2. 
ΧΙ, 4. Ἐρθηβο βύθῃῦ ἴῃ ἄθπη Ἐριβύθιη 1 Ὁ. ΧΥ͂, 6 Πιηῇ μαη- 

41} ΠΘΌΘΠη ἰδῖῃπῃ ἰδυγαιῃ, 11 ΤΊη]. Π. 2 γαυστᾶα ΟἹ 8. ΠΘΌΘἢ 

γοιυγοῦ]ᾶ, νῦϊ. χὰ 1 Οἱ. Χ, 20. Ἐφ. ΠῚ, 20, ῬᾺ1. ἢ 
Π|,106. ΑΡΟΙ πάρη ἃθ᾽ ΔΌΒΟΠΤΘΙΘΙ 5105. ἀἃ5 τοομῦ δη- 

τηλϑϑύθ οἷηθ οοϑϑθ δαθὺ (65 σΟυ68, χὰ 461 5160 ρϑτίθ, 
ἴῃ ἀθπ ἰοχὺ Ζὰ βούζθῃ.,, βΌβ01181) 65 τη] απ θ ., ἀα 55. 61 510 ἁαΐ 

οἷ ὉΠ] ὐρο5 ποῦ Ῥοχορ ἀπ τη ἀ1686ηὶ γοιααβοίο. 

ΠΙ165. σΌβοῃ8} 1 ΤΊ]. ΠΠ|,8 ἴῃ Α (8 18ὺ πιομῦ γουπδπαθη) 18} 
ϑγὰ αἸαΚαυ]η5 σδ ἀλη 5, η1Π Πα Καη8, ἢ γοὶπα ἢ] 
πα δ ἀἀπ5. ἢ1}} ἃρ]αϊσαβία! η5 διαχόνους ὡσαύτως σεμνούς, 
μὴ διλόγους, μὴ οἴνῳ πολλῷ προσέχοντας, μὴ αἰσχροχερδεῖς, 
γ0 [ΑἸ Πα ΠἼΚαΠΒ, ἀα5. χὰ ἃρ]αϊ ραβδία! ἀδη5. ὈΘΙΡΘΒΟΠ ΘΟ ΘΠ. Ὑγα 
48 ψουῦ [ΐν διλόγους γογατδηρὺ πα. ὙΓΡῚ. χὰ ΜΙ. Υ, 44. 
ΠΟ ΧΙ ΘΟ ΕΗ ἢ. ῬΈΕΙ ΤΟ, 

9) ἼΘΙ φαβρθάθῃηίου ἃ15. 16. οθθη ὈΘΒΡΙΘΟ Θμθη. ἃ θη 

461 ὑθχύνογ ἀου 15 ἰϑὺ 416 αὐὐῦ0, Ἃ16 ππιδηάουτηρ πο ἢ} (61 

1018. ΕΠπΙρο 56] 16, Ἰγ610116 16 δΔομ βαιηκοιν σου ΒΟ Π 6} ἃὉ- 
ΒΟΠΤΘΙΡΟΥ ἀα  γαγ]δηΐθη ὈΘΎ 1656, 51π4 5οῃ 0 Πρ ΘΓ ΠΠγὺ γ01- 
ἄθη; ππη4 65. ἰδὺ 1 80 ΜΘΗΪΡΘΥ λ ὙΘΥΝΙΠΘΙ, (85. 516 
416 Ἰοβαγύθη. 61 Ἰα οὶ Ἰβο θη. ἀᾺ6]]6η. ἴῃ ἴσοι ὑοχὺ {ἰθουπ- 

σ0η., ἀἃ ἀἸ0561, ὙὙ160 ΟΡ) ΠΔΟΠΡΘΥ ]Ο56η. ποθ η, 8110} ν0} 



[τὰ 
᾽- 
ἃ: 

Εϊη]οϊ αηρ. ΧΩΙ͂Σ 

ἄθὴ ἀβθουβοῦζου 86] ϑὺ 15. ἈΠ τ τὐ 61] Πογαηροζορθι ΤΟΥ θη 

γγὰγ. Ζανοῖίθη ἰδὺ αἴθ Ἰοϑαγὺ ἀΟΥ Τύα]α ἃ τὰπαο βμοὶρθ- 
ΒΟΒ ΘΟ Όθα: Το. ΓΧς 84 μαΐα βᾷῃμῃ. ἰγησηὰ αἰβαπάϊη νὰ} Π}1]}}η1ἃ 

7αἢ αἰατβκαάνια ἰηβ: αν εὐ ἀθάπη Ρὰπ ἴῃ Ραιημηοὶ Ἰαϊπὰΐ 

ἀΘΠλ απ ἴῃ ΡαΙημὰ ΤΠ] ΠΠἷπ ἐν τῷ ἐχείνους εἰσελϑεῖν εἰς τὴν 
νεφέλην; ἴῃ ΠῚ ΔΡῸΥ Ποϊδϑὺ 65. «οὔ ὑϊπηαθυπηῦ. οὐ ᾿η γα 8 
115. ἴῃ πα θθηὶ γὸχ ἰδού οϑὺ, ΠοΙρ 85 βύθῃῦ ἴῃ ΟΛ᾽ δὴ 

τη: Δ} αὖ ἰὴ ἴῃ ΤΠ] Π πὶ ἃὐσασσαπαάδπι. (18]. ΠΥ, 21 ηἴὰ 

ΒασαβοῖΡ, ἴῃ Α ἃπὶ ταπᾶθ ηἶὰ πβϑισογα ΠΔΟΪ 01) 2 ΠΟΠΠΘ 

Ἰορ βεβ᾽ ἴῃ ᾿ὖ νρ. Ὑρ[. χὰ 6ΟἍ]. Π,, 8. Ερ!.1, 9. 19. 1,8. ὕ΄- 

ΒΡΥΠΠΡΊΙΟΙ Ὧἂῃ ἄθη τὰηα ο ΘΟ 606 η, αἀγαπρ α16 Ἰαὐθι ΠΙΒῸ 0 

Ἰοβασῦ γ7Ὲ] ἃπο ΠΘΌΘ ΟΘΥ ὉΥΒΡΙ ΠΡ] ΟΠ6 ἢ, ἴῃ θη ὑθχὺ οἱη, 
το Μο. ΧΙ, 4. ΥἹἱοῖ πᾶπῆροι ἰϑὺ ἀοὺ ὑθχὺ 56] υϑὺ ἤδοῃ ἄθ1ὴ 
Τιαἰθι πβομθη σοᾶπαουί. ΕΎΘΙΠΟΙ ᾿ᾶδϑυ 5105}. οἵὐ πιοιὺ ἀπΐου- 
ΒΟ ΘΙ θη, 00 Ἃ6Υ ἃθουβοῦζου 5610 8ὺ 16 Ἰα οὶ βοὴ ἀθουβοθύζαῃρ' 
ψιι Τταΐθ ΘΘΖΟΡΘΩ ὉΠῸᾺ ᾿ΠΤΘῚ ΔΆΒαΊΠΟΙ,, ἰῃγθη βαύχθαιι, [ῃ1Ὸ 
σου βίη ρ αὐ οΘ ΠΟΙ θη ΟΥΘΥ ΟὟ (160 ΔΡΒΟΠΓΘΙΌΘΙ ϑρᾶδου 

σοάπαογέ ΠΆΡΘη ; ἴῃ Ὑ]6]0η [Ὧ]]|6η Δ061 ᾿ἰδὺ Ἰούχίθυθϑ ππχυγοὶ- 
[6] Πα. Ὁ που χὰ π]ΘαθυΠΟ]Θη, τγὰβ ἰΟἢ [6115 ΕΓ ΠΟΥ ἴῃ 

τηθῖηθη Καὶύ. [{πΐργ8. 1. ΠΠ|, (6115. ἴῃ θη ΔηΙΘΙ]Πιηρθη 8185- 

ΠΥ 10) ἀαγροίδη ΔΘ, ὙΘΙΎΤΘΪΒΘ 1600 ΠΟΘΙ ΖΔ Ὀ6]165; δαΐ 

ΓΟ]ρΘπθ. βέθ]]6ῃ τη θη 65 ΘΟ Θηΐαγ5: Μύ. ὙΠ, ὅ. 9. 18. ΙΧ, 8. 
Ὁ θ ΧΧΥΤΙΕ:5..25.} Φ}Ὀ ΘΟ ὙΠ, 15: ΧΤΥ.:90, ΤΑΣ ΠΡ 9: 
Βα 65. Ἐν ΌΥ; 8... 18..38. 1Χ:.9..90. 59..48.. 50... Χν 4; 
ΑΝ ΘΟ, ἸΧΈΣΧ ὦ» Μο 8.98; ΠῚ 21:..1Υ,1δ..34. ὙΠῸ 
ΡΥ 7) 68:. Ἐδ. ΜΗ; 10. Ὑκν ἸΘΛΉΧΗ 8:. ΧΠῚῚ 14. ΧΎ 8, 
πον το σθ Εν {1 Ἰ βά ΟΥ̓} ἀδε  Π-: 7. 
ΡΕ 5; ΘΙ Ὺ  ΡΕ ΤΠ. 19 ΣΉ 28. ΟΥἹ, 12. ὉΠ]. 
ΟΠ ΒΒ ΟΟ ΘΑ. ΒΡ 15, ΤΠ 7. 8. Ἢ: Ἐ ΠΕ 36. 
ΒΕ ῆ. Ἐ 15, 

ΑΙ5. 4160110 ἀ61 ἰπύθυρο! αὐϊοη ἀ61 Εγδηρο]16η. ᾿ἰϑῦὺ ΟὈΘΗ 
ἋοΥ Βυϊχίαμα5 ([) ἀοι Τία]α Ὀοχοϑιομποὺ πογάθῃ. Ὀ1686 πᾶπᾶ- 
ΒΟ 1ϑῦὺ, πῖθ ΟΑ, δα ρυϊρυγροίαγ ούθα ρουρδιηθπῦ πη 

Β1ΠΠ6Υ ΘΘΒΟΠΤΙΘΌΘα, Ἃἀ16 ἀβρουβο τ θη ἋΟΥ ΕγΔΠΡΌ]16η τηϊύ 
σοϊά, πἀπὰ ἃ τὰπαθ 51πη4 ρ]610}}8}15. 416 βϑούϊζηθη ἀπ ρὰ- 
ΤᾺ] 6 506 116 γουηουκί. ΝΟ (Δ 0611 π5᾽ Δπραθ 6 (1π Β]ΔΠΟΠΪ- 
Ππ|5᾽ ΕΔη ΘΠ ΔΊ] (ἸΔαΤΠ016Χ) Ὑγ81 516. οἰπϑὺ τὴ Ὀοϑιύχθ (6 Γ 

ἸΔηρΌ Δ  ἀἸ560 6 Κῦπρο. [85 [ουπιαὺ ἰδὺ ἄθηι 465 ΟΔ ἅμ ]Π10}, 
Βεγηπαγαί, Ὑα]Ε18. ᾳ 



8.20, 

τ Ἐπη]οιαηρ. 

646 8οῖΐ6 μαῦ, ψῖθ ἀουιῦ, ψύϑηζίρ᾽, Ἰθάοοι 16 65. Βοῃριηΐ, 

Θὔνγαβ ΚῦγΖουθ Ζ6116η. θρϑῃ (6Γ οὐ μηπηρ ἀ61 σΟἑ ΒΟ ἢ 

ὈΠΘυβθύζαπρ' ἱπὶ 50 Π]Πβδσουν ἀπ 4161. Ὠδομδὺ πηι γα! θη 

ἘΠ ΘΙ ΘΙ ΠΒΠἸΣ τ πη ρ᾽ τὺ ΟἿ βύθθ 10}} ποῦ 8 1ῃ16 θπίβίθμπηρ 
ὉΠῚ (Ἰ656106 χροὶὺ δηχιιϑοίζθη, Μ606 α16 ἄθ5 ΟΝ; παι βοποίη- 

[10 δῦ ἋὉΥ ΒΟΠΏΤΘΙΠΘΙ οἷη (Ἃἀοίθ οθύγοϑθη; Ἃα βρη 

ΠδΙΠΘηἿΠ10 ἀα8 ΡΔΥ ΔΙ ἼΒΟΠ6 Τιαύθιη 65. ΒΟ ] βϑχουίβ. 17 

ἂν 416 Ερ᾿βίθιη ᾿ἰδὺ 416 46110 ἄθν ἅπάθυπηρθηῃ πἰομῦ 

τηἱῦ Ροϑυ πη Ποῦ ΔηΖΌΡΘΌΘη ; ΠΕ 50Υ161 δῦ ΟΥ̓ ΚΘΠΠθΔΥ, (858 

Ἃ6Υ ἰοχὺ (61 Πα ἀϑο θη ἃ 6 ἀπ ἀθ᾽ 65 βορϑπδπίθη Ατη- 

Ὀγοβίαβίθι ((ὑοΙππηθηΐδι χὰ ἄρῃ Ῥδα]ΙΠΙΒΟΠ θη ΕΠ Ιβίθ] ἢ, 8118 
ὍΘ το (65 νἱθυύθη ΔΒ) ππάουΐβ, (6. ἔρμο {Ἀ]ΒΟΒ]1ΟΙ 
ἀθη ΠΘΙ]Πρ θη. ΑἸ ΤΌΘ 5. ΖΡ ΒΟΠ ΓΘ θη. Ὑγ016} θΘΒΟΠογ5. ΟἹ; 
ψὰ ἄθηη σοὐβοιθη 50], τγὰ8. ΒόΠποη Οδβυο]οπο αἰοῃὺ θηὐ- 
ΘΆΠΘΘ Ὑ81. 

4) ὙΥ16 41165. Ππαμβο} 1 1 10. ἀθου]]οουθθ. ἰδῦ ΒΟ Π]Π]6Ά51100 

Ἃ16 ρούδβομο ΒΙ061 461 γιοῦ ηῖθ ἀατο ΒΟΠΥ ΘΙ ΘΏ]ΟΥ πἰοῃΐ 

θηραηρθη. ΥἹΘ]61161 πτηδύδη! 6. ὙΘΙΘΙΠΙΡΘΠ 510} Ἰ6άοθο]. δα 

αἸΘ56 1 ρϑθὶθίθ ἀδ5. ΚυΊ 50} γϑυ Ὁ Π7 6 211 ΘΙ ΒΟΉ ΘΥθη. ΘΠ 

ΘΠΠ ΔΈΟΝ (161 πΠΙΘΥΒΟΠΙΘα Χ ]ΒΟΠ6ἢ. θη ἴπ (161 ΒΡΙΆΟΠ6. (69 

Βθοῃβίθη: ἸΔ πη ογ}5. νου ϑϑύθη ρου ϑοθη. αὐ καπαάθη πηα ἀθη. 

ΡΥ θη σΟὐ ΒΟ θη ΠΑ ἀβΟΠΥ 06 η (ΔΓ ΒΡΙΊΟΠθ, ἀὰθ5. Ὁ] Π]88 

ΒΡΙΆΘΠΘ ΠΒ ἴῃ ὈΙθοΙοχὺ νϑυ ἢ  ]Βηηβδ1ο ΤΟ Πρ πη τ᾽] 

ΘΙ Πα] θη νου]ορῦ, 80 αὔγίθη. 11 (00). ΒΟΠ 6 1110). 6] ἸΏ τη 
56 1|}05ὺ γ0110 ΘΟ ΘΑ ΘΖ ἴῃ ΟΥ̓Δ] ΒΟ 6. ἀπἃ ΒΡΙΔΟΒΠ ΟΠ θη 

αἸηρ 6 γοΙιιϑϑθίζθη, [Ὁ]Ρ]10} ἀαν 516. 1 δι ἢ} πιομὺ δι- 

σΘ ΠΡ Θ ἢ ὙΘΙᾺΘη; Δ61 65. ᾿ἰϑὺ οΟἷύ᾽ πἰομὺ ἸΘΙομῦ α16. ΟὙΘΉΖ6 

ΦΥ]ΒΟΠ6η (61 560} 16 10 16} 16} πη (61 1ῃ (61 πα (61 ΒΡΙΔΘΠΘ 

βερτπἊοίθη. ΡΟ πιηρ ψι χίθθη. ΝΙΟΠῦ ἴΠ61}}} Κῦμπθη 

ὙὙ11 ἀὯ5 ἃ]|06. γ0Π] ΠΘΌΘΗ 50Π6Ί46η, ΘΌΘΗΒ0 ὙΘΠΙΡ 16 68 76 

ΘΘΠΠρΘη 1, 4116 βράϊοιθη. ἃπαρθυιηροη ἀπ “ιυβάχθ π8 0} 

Ἰα οΙ πΊΒο 6. πὰ 5 ΠΥ 6. ΔΒ ΖΙΠΉΘΙ 26. ΒΘΓΠΘΙ ἰδὺ 461 Ὁπ- 

11) Ζν οἴμηα] 1ϑὲ ν]ο]]οῖομῦ αἴ ρούϊβοιιθ Ἰοβατί δὰ οἰπθη βομγοιῦ- 
[6 Π]ΟΥ 1 ᾧ συτϊοἰκχα πσθα: 7}. Χ]ΙΠ, 832 δοξάσει, Ὀαυμ]ᾶα, ἢ οἹατγιπΠοανιῦ 
ἐὰν ΟἹ αν Πα, ΧΥ͂, 18 μείζονα ταύτης ἀγάπην, ταιδϊχοϑίη Ῥῖχαὶ ἔαρ γαὶ, 
Γ τηδϊοσθη πὰρ οαγίίαίο {π᾿ οατι αίοιη. ΤῸ οὐ πο ΠΟ, ἀ(α85 ἢ ψὰ θὰ 
ΒΔ Πἀ5ο στ !!}6η ἄον Τία]α σομῦνι, ἅϊ6. 510} ἄθι  α]ραία σαηοίρθη,, ὙΡ[1. πλ011Π|0 
νυ, πίον. 11. 



ΨΌΨΨΥΨΝΨ 

“ΡΨ τυ σιν αὐ ἥΞΘΙ ΝΣ 

πο δι ἡ ᾿ 

ἘΠη]οϊΐαηρ. ἀι 

ἔλπσ' ἀθ5. δι μα] θη. ΘΟ. ηρ, αἴθ Τθηρ 6 65. ΠῸῚ ΘΙ 1] γ0]- 

Κοιηηθηίθη οὙΌβ5., πα τ ΘΠ} 8.0}} 5᾽ πὰ ἀηϑύδδδο, 6] 06. αἷθ 
ὁοῃ]θοῖῦαν ΠΟΥ  ὉΥ 6. ΒΟ ΐθπθι, ἀαγ0}} ΟἹ ΟΚΊΊΟΠο οὐκ] ἃ- 
ταὰπο οβοι τοὺ πσογάθη ; ἴοΐ ΘΥΙ ΠΟΘΙ Ζ. Β. 8ἂῃ αἴθ γοὰ ἴΠ}Ρ- 

αὐτῦση οὐ καηηΐθη ΠηΡΟΥα ν Οὐ θη αὐδίοϊσααιι, [ΔΒ] 81, 

᾿πσα πᾶσαι. ἀπ ἃῃ 4. ΧΙ, 25. Ρᾷπ] ρὰ - θὰ - ἀΔῸ 1}. ΑΘΥ 
850. ΒΘ6Π. Δ 10} γουβιοῦ σοθοίθη ἰθὺ, οἷη 411χπ ΘΟ ΒΟ να ν 08 

απ ἀπρβυ! 0165. νου ἤθη ἰδ ΘΌΘη80. ἡδομίθ!]ρ, οὁ5. γα οὐ 
ἄθη θουβοίχου αἷ, τγὰθ ΠῸῚ ἀθὴ ὩΌΒΟΠΤΘΙΡΟΙ χὰ Ιαϑὺ [ἅΠΠ0, 

ἀπ τὰαὐὺ ἀθτη νουϑίβ πὶ. οἰηΐγαρ, [ΙΟἢ. οἹΔπ 06. Υ161 8 }]161- 

Οοτο ἅπάθυιπρθηῃ τϑο ου ρθη. χὰ Κὔῦπμηθη, 418 8160 86 108 
Ηδργπθ, φροβοινγοῖοο Ὀρρδίσοηθ ἀπὰ Προ, σοναρὺ Πιαΐ. 

(θπδτιθ οὐᾶριπρ (61 50 ΔΙ ΚΌΠΡῸΙ ἴῃ (161 ΒΟΠΤΘΙ θΥγ 6186, 

ΒΟ6. Θ᾽ πηθοβυγο θα θη, ἸΠΒὈΘΒΟΠ 6.6. 6 γὸμ θη οοὐϊ- 
506. ΒΟΠΤΘΙ ΘΙ 5610 8ὺ ὈΘυ]Ο  ρύθη [616 ἀπ Ἃ6Υ οἱρθη- 

ὑπ ΠΟ Κοὶὺ ἀθὺ οἰ] η θη Πα ἀΒο ΠΥ ἹΠ!}06η Ἡ1Γ, ΠΟΙ 1, Ἰη61Π 

γοΥ Δ θη ΤΘο  [ου ]ρ8η. 

Εἴη ΒΟ νγάμκοη ἀ6Υ ΒΟΠΥΘΙ Ύ ΘΙ86. χορ 510}. θΘΒΟΠΘΙΒ 
ἴῃ [οἸσοπάθη ραμῃκίρῃ : 

1) Π61 πᾶ88] νοῦ Κ, οὶ, α ΜΓ οηὐ 61 ἀαΓῸ] ο' ΟὗΘΥ 
ἀαγο ἢ} οσ Οὐ6᾽ ἀαγο ἢ} ἢ ΡΘΖοΙοἢπού. ΟἿ οἱθὺ πηρὶδὺ ρο, οἿΚ, 
96, ΠῸΓ 56] ὕθη τἱγἃὰ (5. ο' νου ορροὶῦ (αἀτίροκαη, ἰρρα]8). 

Ῥι1θ86 νου ορΡ Ι πηρ᾽ ἰδὺ α16 γ666] ἴῃ Β (πἰϑαρορα!θβ, Ὀἰϑύθρσραθ, 
αἰβίσσαιὶ, βασρα)αη 4), πᾶμγοπμά Α πὰ] ἴῃ ἀθηὴ γ0 ΔΠΑΘΙΓΘΙ 

μαπὰ ΠοΥΥ Π Π θη θη ἢ 6. Ὀ}16 16 5010Π}6 [ὈΤΊΏΘη Δα ὑγοῖϑῦ, βοπϑῦ.. 
βίοίβ δἰ ΘΠ65. ο᾽ βοίχύ. Απὑἰ Ια θι ἰβοηθη οἰπῆθϑθ παὺ [068 

ΤΟ δ ἀ16 56 ΠΥ ΘΙ ΡΎ 6156. βῬΆΠΚΘΙΡ 1,0. ΧΙΥ͂, 91, Ρᾶηῖκ ΧΥΗ, 9, 

ὈΥΠΡῚΡ ΧΥ, 22, Ὀηπρδηδηβ 29, 1η615 ΧΙΧ, 851. φαχίοκρο- 

[πνὶ. ὕθου ἰλυσαρδρηβ, Παρυϊαὶ γογρ]. ἀπίθῃ ὃ 380. Ι6ἢ 
ἢᾶΡ6 6 18}} αἀἰθ Παπάβοι Ὁ Π0 6. Ἰοϑαγὺ δαΐρ ΠΟ Π]Θη, 00 
ΠῸΙ Οἷπ6 4116116 γου]αρ; γὸ Α πὑπᾶ Β διιβθι πα 1 σΘΠ6η., ἰϑὺ 

αἴθ Ομ συγ οῖβθ ταϊῦ οἰ π6 1} ο' γούρθζορθη. Να αἰραροραμηᾷ 
Μιύ. ΙΧ, 1ὅ, ἀδ5 ρρδβίγουη ὈΘΙΡ μ1ο]ῦ, ἰδῦ 1η. αὐραρσαπα ρσοδη- 
ἀογύ, ψ|6 θεῖ 1096, Μαββιηδηῆῃ, Ηθγηθ; δῃ 416 506110 465. ἢ 

μα) 6 10 ἴῃ ἄθῃ Δηροί σύρη 5[6 116 465 ᾿μποὰβ, ἀ0ΠῚ ἀπ υ61- 

[6] Ππαΐγο. σοργάποθθ Ὑπ]Π]88 Θη βρυθοποηα, ο σοβούχυ. 
2) [πὰ ᾿ἰπἰααὺ {0 ΟἿ χιΊΒό θη. 1 ἀπά [Ὁ]ρΘη θη γο08] 

οἷπ ὉΠΟΙΡΔΠΙΒΟΠ65. 1, γρ]. 1, Μογοῦ, Π)}16 ρου ϑοη 6. ΡΥΔΘΠ6 
4 Ἔ 

8.22. 



8.28. 

11 ΕΠ] τπηρ, 

ΡῬ. ϑ9ῦ2. ΑἸ]6η μη ἀβοῃυ θη ΘΠ ΘΙ ηϑ8η δἰπὰ Ρι1]8, Ργ1]6: 
1], 1705. ΚΟΠΙΠΊΘΩ ΠᾺ] ἴῃ ΟὟἍΝ γοΥ. 16 [ὈΤη6η. 4685 ὙΘΙΡῸΠΙ 
5 Ὀ5 δ ἢ στ] 51] 01, 51}0}0, 5178 τι. 5. νγγ. ΘΟ βοπθίποη ἴῃ ΟΛΑ 

ΠῚ ΥἹΘΙΎΠΔΙ] ΟἾΠΘ 1, πα χυγ8] ἴπὶ [πιοᾶϑ: ΑΒ Βᾶρθθη 56 μα] 

Τὴ, Ὀ8]ὰ οὔποθ 1, ἃ προῖὶρὺ χὰὰἪὀ Ἰούχίοσο, Β Ζὰ δἰϑύθυοα 

ΒΟΠΓΘΙ Ὀγγ 6186. [Ππηροθηχῦ Ππαὺ Β πὰὶ Ερῃ. Π,4 {ΠΠ]ΡνΟΒ, 

Βοηϑὺ βύθίβ ΠΊαργα, ἃ τηθὶϑὺ {ΠΠ]ΠΆΡγα,, οἷπθ γαυϊαηῦθ, 416 5161} 

ΦΥΥΔΗ ΖΡ] Πηαοῦ, Ἃ06} ΔῈ 0} ἔργα, ἢ 8] πὶ Πδιη61- 

Ὀυϊοῖ, υἱουηδ} 1 Ο. ΧΠ], δυββογάθηη Ὑἱθι 8] ὕβρουο μβ η- 

τη0η6 τη Β. θαρόρθη Παὺ ἔΠἼ]ο [αϑὺ βυθίβ οἷη 1, πὰτ ΠΕ ΤΊμι. 

ΠΙῚ 2. 1ἢκ Β απ ἀγοίμη8] “πὶ 9ῃ. (χ . Χ],. 88) 0110 5 5 Ὁ 
ΕΔΗ, ἤδπαβ, ἤαργὰ ἤηᾶθη 510} '᾿η ΟΑ, ἢ, ἃ, Β, ἃδοι 818 

56] 06Π6. ΔΙΒΠΔΠη6. [ἢ 581]10, 581] πα 5 βομι θοῦ Α ἀτοίμμαὶ, ΟΑ 
ΖΥΥΘΙΠΊΔ] 1 6]; ΒΘΟΠΒΙηΔ] ἤπαθὺ 510}. ἴθ Α [{01]Π8]5., σθσθῃ 

ἔγΓ61Π 815 ἴῃ. ΒΒ. ΟἈἩ μα Ἠδ]]7)1η (χυγθίιη8}}, ΒΘΡΔΠΙ]1π, ΑΡΠ]1η8. 
[6 Πᾶρ6 ἴθο1}}} α16. [ὈΤ]Θη. ΟΠΠ6 1 γοΟΙρΌΖΟΡ ΘΠ, ΘΠ 616 
Πα ΒΟ 71 516. Ρού. 

Ι δηϊαπύθ [ΠΡ] 401 πδῖηθ {τὺ 1 ΖΜ 616 η {1 1 6]η, 

Υ9]. χὰ ΟΟ]. Π|, 11; ἃπο}) ΠΟΙ ΠᾺΡ6 10} “16 βομγοι θππηρ' (ΘΥ 

ΠΑ ΠἀΒο ΠΥ 6 η. πΙο ὺ σοδηᾷοτί. 

8) Πὴ1Ί6 πρίομθη ἰαπίθ ἃ, Ὁ ρῇθροηῃ 'ἢ δαβαιίθ πηᾶ 

ΥΟΙ ΔΒ] ΘΠ ΘΠ 5 αἀαχοῃ Ρ, ἢ οὐβοχὺ χὰ ΜοΥάθη, Ὑρ]. 1). 

Μογοῖ Ρ. 160. ὴ)ὰ 76 4001} ἃποἢ 4, Ὁ βύθῃθῃ Ὀ]6Ὶ θη Κομύθῃ, 

850. Πηαροὺ 5οῃ ΔΉ ΚΘ ϑὐαῦῦ, 50. ἀδ85 ἃ Δ00}} οὐ οἷπ τπιβρυΐηρ- 

ΠΟΠ65. Ρ γοτάτδπησύ. 21686. ὉΠΒΙΟΠΘ Ποῦ χοὶρὺ 5105. ὈΘΒΟΠ (618 

ἴη (θη 26} οἰβίθῃ [καρ 6] (05 [μπιθᾶ8, Μ͵Ὸ Θἷη0. Ρ,ΊΟΒΒΘ 

Π]ΘΠΡῸ γ0 γΟΙΡΔΙ ΓΤ Θπ, δἰαύὺ δα Ρ, αὐ ἃ ἀιιβροπθῃ,, 5610- 

ΠΟΙ ππἃ ΠῚ] ΠΔΟῸ. ἰΔηρ ΘΠ γ0 08] ΔΙῸ 11] «ΟΠ ΠΠ65; γο ΘΙ η- 

2610 μαῦ Β υϑϑῖροναϊα ΟἹ]. ΠΥ, 16 πἰαηαδιάαῃ [ Ο. ΧΥ͂Ι, 18 
(νυ 61]. Ια] 1 ΤῊ. Υ, 26), Α ἐγανδυιἝηήσϊα 1 Ο. ΧΥ͂, 84, αἴαι- 

ΒΔΌΠ145, αὐδιρὶαβ χυγθῖμη], πϑιηηϊ45, σαρὶγ 8. πὴ δυβὶααῦ 

(05. Βὐδιημηο5. μαὺ ΟΛ᾽ Ραμα [γ ῬααΡ, πρραϊαπά, βία, βιδᾷ, 
581, ΤΠ] Π 84, [δ5, τ 5, [Πρ 8,. πηϑπαβο8, πηιδηδθθά, 11π- 

Πδ, δι], τηρῖϑὺ τ Τμπιοᾶθ; Β παὺ δα ἐδ θὰΡ, ὑπ 68 

ἤπάθη 510}. αἴθ ναι δηΐθη: ἅΥ1Π1Ὸ} Α --- ἃν] πὰ Β ἀγθ μη], 
5ῸΡ Α -- ροά Β, [ἍΠῸ05 Α --- [ἈΠ0α5 Β ψυθίη]. ὙΥ̓Ο οἷηθ 
ἀορροίο [ὉΓΠῚ γου]αρ, Ππὰρ0 ἴθ αἴθ ρον ]10 6. τηἱϊῦ (6. 
ΒΡ Ι Τα γΟΙΓΡΟΖΟΡΌΝ (Δ 10} ἴῃ Π]ρραγαϊνα ἀγα πρῃ. ΠΠ, 14), 



ΠΥ... 

-- 

Τπ]οϊ ας. Τ11Ὶ 

βοπδὺ αἷὸ Πα πἀβο υ ΠΟ] ὸ Ἰοβαγὺ ποῦ νογάπαουί, Βου ο ἰοὺ 
χχαγο Ἰοάοοι. ἀπ Ρὰπ5 ἴῃ ἃ ((Δ]. ΠΙ, 8, γρ]. 1. τ ΓΟ Δ}8) 

απ Ἐρὶ. Π, 12. πἰοιῦ ἰδ Β᾽ ρα βαϊαιδαϊ, βοηάθυ τη ἃ 
οὐ δ] ατιϑαϊ ΘΟΒΟΒΤΊΘΌΘΙ. 

Απρϊαπίοπθα ἢ μαὺ ΟΝ Ῥοὶ ἔνα. Β]αΪθ5, 1}, οΤῸ} 

πὶ [πιοὰβ., θοὶ ἢ] Δα ἰτὴ ΦΟΠΔμπο5. ἀπ Μαγοιθ. ΝΘΡΘὴ 

Τὰ] σθὴ ρα 0} ὑοῦ πὰν ΤΙ. ΠῚ, 1 ἴθ ἃ ρααοΐ, ΠΕ ΤῊ. 

ΠῚ. 8 πᾶαῦ Α Η]αϊ, ΒΒ ] 10. ἀΡῸῚ 12. θοϊάθ 1410. 

4) ἴῃ (θι ὩΘΒΙ Πα 10 465 Διδ] απ οηἄθη ἢ ὈΘΟΡδο θη 

ἀἴο πὰ Πἀβο 6 οἷη ΒΘ. ΠΠΡΊΘΙΟΙ  πδρῸ 5. γϑυ θη. ΟΑ 
Βαὺ οἷν αἴθ ἀββιπη! ]αὐοη. ὙῸΠ ὉΠ ΥὙΟΙ Ρ, 56] 0Π61 (16 γοῃ ἢ 

(ἢ Ρᾷ 1), οἰ ῃγηα] ἢ18 517] [,0. ΧΧ,, 16, οἰ πη18] 718 ηἱ 1,0. 1, 52. 

ΑἸ θγοβίαπτβ (ὐ ὈΙοίοῦ ϑαπηιαῖρ Ρᾷῃ, [81 18η ἢἰ, ΖΦ ΘΙ Πγ8] 

85 8ἃ. Β. ΒΒ σὺ ΠῸῚ ΖΌΘΙ]Θη ἀὯ5. ἢ γὺὴ ἢ} ππᾶ τἢ 

γον Ρ. [{{προυηϑῖϊη πᾶμπῆρο ἰϑῦ Ἃ16 ΒΒ Π.1]ΔΓ]0η., ΠΔΠΘΗ ]10}) 
65 18}. ἴπ. Α : ἱπὰ}Ρ ΡΙ5, ΡΑΡΙῸΡ βᾷῃ, Π15. 51]81, 810 Ραϊοὶ, 

ΒΕΠΊΔΗΖῈΙΡ ΡῬᾶη., πὰκ Καηὺ, 508} βᾶᾷῃ, 780 Ρᾷῃ, 144 ἀπ, 78} 

Ὀγαβίθ, 181 Ἰαρροὶ, 181 ΤΩ ΠΟΡ, 781 ΓΔΡῚη., 18η πὶ, 180 ρὰ- 

ΒΙθραηᾷᾶ, 785 βαμηᾶπῶ. ΥΥΘ Π]8Π 818 ἋἸ656η ὈΘΙΒΡΊΘ] 6. 56, 

πη θυ] 61} ὺ αἴθ ΔΒΒΙΠΠ] Δ 105. ἢὰ] σοὺ Ρ, ἴ, ὕ, 4. 

16 ΠΟΥ Θ ΘΙ ρἤθρθη ἴῃ 50] ΘΠ θη [Ὧ]16ὴ χὰ νου] πᾶ 6 

εἶδ - ϑ]αϊ, 8 -- πὶ; ἰπθ5. ἐγ ἀστοβ ἀἴ16 ἀββίπ]]αὐΐομ. [ΚΘ 
ΘΠΡΌΤΘΒ γΘΙΠ Δ] Π15. ἋΟΥ γοῦύθ οἵη; ἴπὶ (ὙἹΘΟ 806. ΟΠ τοὶ 

ΠΙΘΙΔΠ Π]6}}} χασ- φάλαρα, καὶ - χεφαλῆς, ἀμ -- πεδίον ; 10} 
Πα Ρθ6. «180 ἄθῃ ὈϊΠ Θβύγ10}}) θοβοι σὺ. ᾽πα χυγοὶ Πα η ἀ50}} 06 
γοΥΠαπάθη, 80 [ἴὈ]ρθ 160} (61. σον] ὁ 6 ΒΟΠΓΘΙ ὈΎΥΘΙΒΘ, 
ΒΟΠΤΘΙθ6. 4150 Ζ. ἢ. (0]. 1, 16 χηἱὖ Β 181}. Ρο, πιοῃῦ 180 Ρὸ 

τη Α΄, 00 1 Ο. ΧΙ, 2, νγόο Β πίοῃῦ γουμδπᾶθηῃ ἰϑῦ, 88 

ΒγΆΒΥΘ την Α. 
ὅ) )ὰ ἀδ5 δυβαπίοπαθ ἢ, ΘΌΘη80 ἀα85 (65. 1η]δυϑ ὙΟΙ 

ΤΟΙ ΘΠ 61 ΘΟΠΒΟηδηΐθη, ἴῃ (61 ΔΊΒΒΡΙΔΟΠΘ γΘηΐρ ΠΟΙ γου δὺ, 
ἢ6] 68. πίοῃῦ 5] θη ἰὐὙ τ 1101} δ118, 16 Μύ. Υ, 16. 1η 1106 1} 

[γ ΠαηΐοῖΡ, 1,0. ΥἹ, 12 Ρβαϊγνακαηαβ, Μο. ΧΥ͂, 6 ἢγα170, 988 

415, Θ]. Υ, 8 Β Ὠνδιημηθ, ΠΟ. ΙΧ,9 Β υϑναυτίθΒ. 1686 

ἴθ 10 Πᾶῦ6. 16 ἴῃ ΠβοΓΘΙπϑυηηππρ τη Μαββιηδηη ππᾶ 

Ηθγπο ΡοομΠσύ, ἘΡΘη50 πηπ185 Δ Ρ 61 ἃ 0) πἰπῃτηα [1 Πα πγὰ 

0. ΥἹ, 11. ΥΠΠ, 4 πουσοϑίθ!]ῦ νγογάθη. Ααΐ ἀοιηβο θη στ αηαθ 

θογαμῦ ἀ85. ὉΠΟΙΡΔΙΙΒΟΙΘ. 7 ἴῃ [Ὑ61}8]5 ἀπ ἀἃ8 Βᾶπῆρθ 

8 25. 



8 96. 

ΤΙ͂Υ͂ Τπη]οϊπηρ. 

ΒΟΠ ΔΉ ΚΘ ΖΝ ]ΒΟΠΘη. ἢ ππὰ Π1Π; Π61 ᾿Ἰοὔχθθι θη ουθ πὰ 6 
10 τΪ0}}, ψ͵ὸ ἀΟρροΙθθ βομγοι θπηρ γο 1], πᾶ ἄθιη Οτ]6- 
ΟΠ ΙΒΌ θη. σου] οὺ. ΒῸῚ ἱππ}}. ΦΟμη0᾽ Ὸ Α δ θὺβ (1 {π|8} 

Ἃ(Δ5 ἢ ΒΟ μαθη ᾿ᾶθϑῦ, ΟΑ 65. ϑἰοίβ, Β ἴῃ (61 γ6061 ἴδβὺ- 
πὰ ]0, Πὰρ6. οἷ αἴθ ἴὈγτὴ τὶ ἢ Ῥογουχασῦ, 6ΠῺ οἷπθ Παπᾶ- 

ΒΕ 516 Ρού. ΘΙ Βομνδ 6 ΚΙαπρ 465 ἢ ὑπᾶ ἀ16 ἀδΥΔῈΒ 

ΘΗ ΒΡΙ ΠΡΌ ΠΘ. ὉΠΒΙ ΘΠ ΘΙ μοΙῦ Θ᾽ ΔΌΒΟΠΥΘΙΠΟΥ Παῦθθ χα] [0]06, 
(55 518. 65. τα απύθυ πη] ὐ]ρ φυβούχίθῃ; 850 βίαπα Βιῦ. ΧΙ, 17 

γαθυ αὶ Γγ νααγίαὶ, απ ΠΡ. 1Π,| 18 παῦροι ΔΒ σανγαι αι 
ἐν σαγαῖγῦαὶ, 50. ΘΙ ΘΟΙ ΒΘ] 6 510 ἀἃ8. ἔγαρΘη6 τὶ τηὖ ἄθιη 

ΘΟΡυΪαἰνθη ἀἢ (5. σὰ Μί. ΧΙ, 8), βθύχίθῃη δι} 61 Ῥα ΠΚΘΙ 
Ρᾶὰ οἷ ἢ χὰ (σι Π| Ο. ΧΠΙῚ, δ), ἱπάθῃη 516 8516 τηῖϊῦ βᾶ (ἢ 

Ραμ] 81 βυ ρα }}} νου ΘΠ βο]ύθη. ΠΠΌΡΘΠ80 δῦ τη11 ἀ16 θΘΊΘ0}- 
τἰσαπρ' γὸπ ππἢ (χα 1 Ο. ὙΠ, 16) 561 ψυγϑι Παρ, ἀπα Δ 0} 
Βπδιἢ} (1 ΤῊ. ΠᾺ 16 ἀρΡΡᾶπ 5πᾶπῃ 8ἃηἃ ἴπ8 Πϑί8 908), ἀδ8 
10}. 1Π] ΟΟΙΏΙΘηὐδ] ΠΔΟΝ ΔΠΔΙΟΡΊΘ σγὸπ 1Ρ --αὴ οὐ κΙᾶγὺ Πᾶ}6, 

τηδομύθ 10} 1Θὑχὺ 815 γϑυβο 6 θη. ΠῚ 5πη 8 ΔΉ ΒΟΉ θη, ΟὈΡΊΘΙΟἢ 

ἩθΥμθ οἷπ Ῥθβομθ 88. ΥΘΙΡΠῚ ΒηΙθΠη δηδοὺχι. ΠαΙ1Οἢ 

σἹδα 6. 0. ΔῈ0 ἢ ἴῃ αὐ Π5ηἃ, πο ἢ Θ ΚΟΙ ΓΘ 5 Υ1| ἃ ἀταῦβπδ 

Πα, Οἷη 50]ΟΠ65 ἸΠΟΙΡΔΠΙΒΟΠΘΒ. ἢ ΔΗΠΘ τη χὰ αὔτ θη; ναΠΠ]ἃ 

ὙΘΠΙσβύθηβ Ὀθιγδομύοίθ 65. 415 γὸὺ αὐ ΔΡοΘΙο θοῦ, Ὑρ]. 

1,0. ΧΥ͂Ι, 21 ἀγάπηϑπο 0110 αταβαηάθῖπο αἵ μυδα ὑπ 

ΟΡΘη ὃ 11. 

ΑΠΔΟΥΒ. 415 τη ἀθη. ὈΙΒΠΘΙ ὈΘΒΡΓΟΟΙΘηΘη ΒΟ Δ ΚαΠΘ θη 

ἋοΥ 50Π ΘΙ θυ Θῖθ6 ϑθθηῦ ὁ τὴ ἀθη γοθα] γ ΘΟ ΠΒ] Πρ θη 6 - 

οἷ -ἰ, ἀπο, ἀτ-ᾶϊ, Ὑ6]ΟΠ6. γὺπ ἀθῃ ΠΟΙΔΙΒΡΘΌΘΙ ἢ ταἱῦ ἀπΠρ68- 

θαυ ΠΟΠΟΙ Βοποπαπρ ῬΟΠμ4ο]0 πογάθῃ 5ἷπα., [ΥΓΘ1]Π1Ὸὴ ΟΠΠΘ 
Θομβθαπθπ; «Π|. ΧΙ], 26 Πᾶρθη Πρρδίγοιη. ἀπὰ Ηθγπθ ἃμπά- 
θΑ110, ΧΥ͂ΠΙ, 86 υϑἀαπαθαϊάοίηα, 1,0. ΧΙΥ͂, 29 τη 6166, 

ΧΧ, 10 ρσοθθμᾶ, 64]. 1Υ͂, ὅ βραιθ146, 11 Δι θα θα 14]8ὰ 

θογΙομθ σὺ, 061 σα]αρ! ἸΙἀοἰπα 1,0. Υ, 18, δπαβραμίθάθαπῃ 

ΥΠ]Ι, 8, Ρβᾶπθ ραχᾶοὶ Χ, ὅ βἰμα Ῥοιθομα] θα. αι αθΙ 

ΖΎΘΙΠ.Δ] ἴῃ ΘἰΠ6 ΠῚ ἡγοῦ νου οι  η6 [6161 νου θΘσβουῦ, 6. 

ΘΙ ΠΠΔ]Ϊσ 6 γουβοΠοηῦ ὙΠ, δῦ Τ11 πΠΘΙΠΠΔ]16Π, ΘΡΘη80, Ὑγ08- 

[8 1} παρα} ἀπ σοροπὰ οοδπαουν σαγάθη., Ἰαϊβαν 5 ([μ0. 
ΥἹ, 40) πᾶ ϑροναμάβ (Μο. ΥἹΠ], 88) τι. 8. νν. βύθῃθῃ Ὀ]ΠΘΌΘΗ. 
ΟἸη6. χυγ1161] [πα 1 Π1ἃ, ἀἃ οὐ αἴθ ἀτοιίδοιθ. θοχοι μππιηρ' 

6, 6ἱ, 1 οἰμί γῦθ, α16 Ἰαῦθ ἴῃ ΚΙαΙΘΙ οΘΒΟ] ]Θἀοη οὶ γοΥ; 



Ἐπ] οἰταηρ.. ΤΥ 

θοὸν ἴῃ Βϑο ιβίθη. ἸΔυπηἀουὺ ἀπ θυβο θη. 516. 510} ἴῃ (ΘΥ 
ΔΌΒΒΡΥΔΟΝΟ ποῦ τθ ιν ΟὗοΥ παν ππροαοαΐοπ. 16 γροῖ- 

ὙΥ ΘΟ ΒΙ απο ὈΘύγαΓ ἃ πδ πιο βέθη 16 Ργοποιηϊηδ Ρ]ΖΘὶ - 126, 1χο]- 

ἴζθ (μὰν οἷμηὰ}] 1,0. ΧΙΧ, 871 Ροχθ ππᾶ Χ, ὅ Ρᾷπο ρϑγαβθὶ), 
6 ΙῸ 6 αἀἷθ ἈΡΒΟΠ ΟΊ ΠΟΥ, θ6Ὶ ΤΡ] Θ᾽ ΟΥ̓Δ ΠΊΒΟΠ 6. Κοπηὗ- 
εἶδ, πἰοὐ ΒΘ πα Ποὺ Πα] θη. Κοπηΐθη τἀπὶ γῸ αὐ 51} 6}, 

γγῸ 516 ἀθουπαπρὺ νἱθ] 56] 0Π0} ἰδ, (5. 6. γΟὴ ΙΘ]ΚΘῚΒ, ἸΘἸΠ0Η, 

ἸΘ ΚΙ ΒΒῚ5, ἀθθβθη. γΘΥ ΘΟ ΠΒΙ πηρ 8. Οἱ γοὸπ 16]ς οί γ ουία. 

ΝΙΟΙὺ βοιύθη. παὺ (6Υ ὩΡΒΟΒΥΘΙΠΘΥ 561 08ὺ βθίπημθη [6 }]6} γοῖ- 

βοββογὺ, γὙρ]. 11ι. ΧΙ, 41, νγὸ γνόμ ὩΡΒΟΠΥΘΙθοῚ βαθίαβ. ἴῃ 

Ββαοῖαβ σοῦ πάρι πναγὰ ππᾷ α16 ΔΗ θυ Γαηρ οι χὰ 41. ΧΙ, 31. 58, 
ν [μ6. ΥΠ|, 28. ΙΧ, 18. 89. ὍΘΙ ΒΟΠΥΘΙΌΘΙ γ0ὴ ΑἸΘΥ. Α, ὅθι 

ΠΊΘ ἢ} (61 ΔΌΒΘΡΙΆΟΝΟ (685. σον ΠΟΘ ἸΘΌΘηΒ [Ὁ]ρ 6, γρὶ- 
ΘΟ ΒΟΙ᾽ ἀἴ686 Ἰαΐρ ἴῃ ἋὉ᾽ ὙγΘΙδ6, Ἃἀα55 61 1 ἀπ 6 [1 οἱ, 

πδοηθὺ βοιύθη (11 Ο.ὕ ΤΥ, 1 Δα θα μῦοὶ, ῬΠ]]. 1Π|, 19 μχοιθὶ, Ὁ]. 

ΠῚ, 21 ὑθῖκαὶβ τἱῦ ΒΒ, 180 ἃ118 ἀΘΥ ΘΙ ΘΙ ΠΒΔΙΏΘῺ ὙΟ]]ΔΡ6) οἱ 

[ 6 Οὐδυ ἱ βούχία; Β' βύγθθίθ οἵη 081 Π80]] ΟΥ̓ ΔΙ Δ] ΒΟΠΘΙ 

ΟΟΥΥΘούΠοῖῦ, 80 Π 055. ἈΡῸῚ πἰοηῦ βοΐθη ἴμθοι ἀἀ5 2161] ΠΙΠδ ΚΒ 

ἀπ βούχίθ οἱ [γ 6. ὙνδγΘη 4180 616 ΔΌΒΟΠΙΘΙΒΟΙ σαχὰ 061] 

6] 50, ὙΥΘΠΠΡΊΘΙΟΝ ΠΙΟΠὐ ΠΏΠΠΘΙ τη οἹἤοῖς, ὈοηιΠῦ 1686 

6 Π]ῸΥ Ζὰ Ροἰκἀμηρίθη,, 50. πᾶ 6 1 Μ11 4001. γγ0Ὸ] 45 τοῦ, νγῸ 

ὙΓ 45 ΤἹο ὐσο πη ὈΓΒΡΙΪΠΡΊΙΟΠΘ. χυγ 61 [61105 ΘΙ ΚΘΠΠΘη, αἰ68 

ἴη ἄθη ἐοχὺ χὰ βθύζθῃ τππἃ ἀθ6ῃ 6161] ἴῃ ἀΪ6 ΔΙ ΘΙ ΚΠΠ ρθη 
Ζ γΘΙΘΊ56Ηη. 

Βοὶ οἰπίσθη θη ρθη ΜΟΥ θη δῦ πΙ ἢ δαθρθηηδο , νγ76]- 
ΟΠ6Υ νοῦ] ἸΠΠ0η γ0 τοο ΐθ ρθη οοθί γδ, 16. Ὀ6Ὶ ΠΥ] ΚΒ 

(ΥΩ 1]. 1. Μογοῖ Ρ. ὅ08), βυθρῃ)αη,, ὈΙΓΘΙΚΒ ἀπ ὈΙΓΘΙΚΘΙ, βᾶπα6, 
σα ῖρ5. Οδργοι 5 (ΠΠ Ὁ, ΥΠ|, 12) δῦ νοῃ ρυθίραῃ ΔὈΖι]θ θη 
ἀπη4 νοῦ σαργοίία (1,0. ΠΠ, 1) δὰ ππἰουβο θ! θη, νρ]. ΟΊ ΠΊΙη, 
ΚΙοίπουο ομυ!ςᾺ6η Ὑ τ. ὅτ. 

ΠΡΘη80 ΡΘΖθΙσμπΘηα [ 416 Διβϑρ 8010. 465. Οὐ ΒΟΉ Θη 

ἰδὲ ἀἴθ ᾶπῆρο θυ ΟΠ Β] Πρ γ0Πη 8 -τἰι 1Π ἀθη ΘΠ ΠΡΘΗ (161 

1 - ἀοο!ηαύϊοπ, αἴ6 ἴθ. ο] ΘΙ ΟΠ 8115. ὕΠ618}1 Ῥουο θοῦ ΠΔ06, 

ΠΥ πα Πῦθο, Ὀρρδίγδιη, Ἡθγπθ 416 ΠδΠ 50 Π} {1166 Ἰοϑαγύ 
θΘΙ ΖΘ Πμα] θη ρῆθροη. ΝΣ ἴῃ γοοϑῦΥ ΠᾶΡ6 101) 4165 ΔΠῸ ἢ 

σοίδη, ἀα ἀρ 86106, ὙγΘΠΠΡΊΘ10}} πὰ 416. ὈΓΒΡΓΪΠΡΊΙΟΠΙ6. ομαπηρ 

561η πιᾶρ᾽, ἴῃ ΘΌ ΒΟΠΘη τι οι 61 δα δὰ 415 δαΐ τὶ οπαθί, 

8. 27. 



8. 238, 

8. 29. 

8 80. 

ΠΥῚ ἘΠη]οἰπηρ. 

τὰ Πν μα αἴ6 ΠΟΙ ἄθη οἰρ μη Πδ]η6ὴ δὕθίβ ἃ πὶ ΔΙΒΘΘΙΘΗ, ΥΡῚ. 

ΤΠ. Μογοῖ 16 ρούβ0 6. ὥρτδοῃθ Ρ. ὅ74. 
16 ΘΠΙΡΟΙ ΔΒ] ΘΟ θη ὙΘΙΘΟΙΒΙ ΠΠΡΘη ΥῸΠ τι -ο (ΥΡ]. 

παμηα, ἐν 01615) [586 δα οἷπθ ἀαμηρ 16. ΔΒΓ ΟΠ 6. 65. ὁ 

ΒΟΠΒ]ΠΘΒ5Θη, Ὑ]6 5160 δ΄101) ἀδ5 ΟὙΥΘΟΠΪΒ06. ὦ ἴῃ 16Π61 «οὶ 
ΘΠ χὰ ΠᾶθΘη Β0Π6᾽ηὐ. [Ιῃ οἰπίρθηῃ [Ὧ]16ὴ (1,0. ΤΥ, 18 

ἔαἸβῇοθη]ο, 1, 12 νἱάογο, ΧΥΠΙ, 18 υϑῃοίοη, ΧΧ, 12 ρᾷγοη- 
ἀοπάδῃηβ --- Μο. ΙΧ, ὅ0 βιρπ44) δῦ 8. νϑύβθῆθη αἀαγοῖ θη 
ΠΘΡΘηϑθθ θη 4θη ἄμη]10} Ἰααΐθηάθηῃ γοοδ] γοιϑη]αθϑῦ. ΒΘβοπ- 
4615 οἷ᾽ τ γάθη 5. π]5 (Π111) τἀπα 5.1 }]08. (Υ οΥ δα 15) νυν θ6}- 
561}, Ὑ9].. 1.0. ΧΥΪ, 8:.:ὦώΠΟἿΝ, 9 ριν1,. 18; ΜΟΙ απ 
ἄοι ΔΌΒΟΠΤΟΙθΟΙ ἄρῃ ΓΘ ΠΟΥ 501 05ὺ ὈουΙομὑϊσί. Τὰ ἰποΙη πη, 

(45 1,0. ὙΠ], 48 ἀδ5. Ὑ]θυ τη] γουπδηάθηθ ΔΙ ΠΏ] ΘΠΠΠ Υ61- 

ὑυὉ, (δὐθηῦ τηδρ]] 0} 6156. ἀἀ5. ὁ πίοι οἰηδ 01). ϑύθ!1γ61- 

ἰγοίοπα [1 τι, 50η 0}. ΤΟΙ Το [τ αἸ065. ἃ, ἀοββθη 46}- 

ἡπηρ ἀατο ἢ} δ5.8}} ἀ05. οἴπθη [Ὁ] θη θη τὴ ΠΟΘΙ ΟΥΡΘΙ ΘΠ 

θη Κῦπηϊθ᾽ (1. Μογοῖ α. Κὅρι. ρ. 0680); ἴθ 06. 101} 4180 
Ἃ16 Παη ΒΟ ἢ ΠΟ Π6. Ἰοϑαγὺ ὈΘΙ θΟΠα] θη, ὑτῖθ 10 ἃ0ἢ) χὰ]- 

ΒΟΠΘη ᾿ΔΌΠΙ.ΠΠΙ (10. Χ, 18) ὑπ ᾿Δαμηηομὶ (1,06, ΧΥΤΙΙ, 24. 
Π ΤῊ. 1, 8) πομῦ χὰ Θη 50] 161 46 ὑγᾶρ8. 

ΝΟ Θη]ρ ΖΔΠ]ΥΘΙΟΝ 5ηΠἃ 8101). (16 Θ᾽ ΘΟΠΒΙΠΠΡῸΠ 

γ0Π ἃ-ἷτ-τι, ὙΘΙ]ΟΠΘ 4110 ΠουΔαΒοΟ ΘΙ ὈουΙο οὺ πα θθη. δ 0 
Παὺ ΖΦ. ἢ. ΟΑ 1 [ἅ ἃ ἴῃ δια] Μι. ΧΧΥ͂Π, 64, συα]} 1,0. 
Ι, ὅ, αὐδπ Μο. Χ, 29, υἱμηρο]ζοθηστὺ ἃ ΓΤ 1 1ῃ ἀϑϑύασρο' Μύ. Υ, 29 
(σοη Ἡθγμπθ θ6ΙΡο]α] θη), ϑρθαϊδύαῃ {ΠΠπ. ΧῚ, 24, τα 1,0. 
ΥἹΙ, 88 ἃ. 5. . Απο αἱ, 1, ἃ ποιάθῃ οἵὐ γϑυ 60 })8610: ΟΘΠῚ 

ΟΡΌΘη ΔηΡΟ Πγύθη νυἱάογο, {Γαϊβῦο ἢ] 0 5᾽πα σϑηχ πη ΒΡ ΘΟ ΠΘ μα 
πη. Α ἸαυβαϊγαυγἋ41 ΤΊ. 1, 10, 5θπαῖραῖτηδὶ Π| Τί. Π], 2, ἴῃ 

Β ἐγ] β] δα ΡΠ], ΤΠ, ὅ, Παρ} 29. αορθθῃ αἴθ δηβιομί 
465. Ἰούχίθῃ ΠΘΥΔΙΒΡΟ ΘΙ ΗρΥπθ Πα 10} 5010Π6 γΟΊΒΘΠΘἢ 

δ Πω0. ΥΠ]|Ι, 42 (οἴμοι ΠΡ αἰπᾷΠ0), ΧΙΥ͂, 82 (θἰβαι ἐν 

᾿ΔΙΡΡαι), ΧΥ͂, 27. (αἴϑπαῖ} [ϊ αἰβηαι}), ΠΟ. ὙΠ, 7 (φασποβὰ 
[Ὁ σαπο 0), ΔΠΡΟΠΟΙΔΠ6η. ὉΠᾺ ἀθηγη8 01} ΘΌΒΟΠΓΙΘΌΘΗ. 

ΕΠ ἈΠάΘΙΘΙ 5611 ρου ΓΘ Π]ΟΥ ἰδὺ ἀοΥ, (85. γοη ἅ00- 

ῬΟΙΡ ΘΠ σα θο. ἀΟΥ οἷπθ ΔΒΡΟ] 556. ΟΟΟΥ τπηρῸ ΓΘ ἢ οἷη οἷπ- 
[ἌΘΠΟΙ γουάορροὶῦ τἱτα, ῬΟΘΟΠΟΙΒ ἃ ΜΟΙ Θμ6: 50. βὐο!ῦ 
“4. ὙΠ, 51 Ἰηδπηὰ πἰθὰ] [1 ΙΔ ηη8 Πα], πη 5 Κ ]Π|κὰπ5 [ΠῚ 

ὍΠ5 ΒΚ ΠΚῶπ5 ἴῃ Α ΠΟ. 1Υ̓́, ὅ, βο κο 5. [1 50 Κ0ὶ} 8 ἴῃ Β 



Τα] οἰζαηρ.. ΤΥ͂ΤῚ 

ΠΟ ΧΠῚ, 8, πὰ τὰπροκοινῦ αἰκαππαμα 411] [ν᾿ αὐ Καμ- 

πᾶ ἅΠαἱ Πι. ΧΠῚ, 8ὅ., βαΐπγα ἀὰκ [ϊ βαϊμγαικ 'π ἃ 1ΠῸ. 

Υι. 11. Αραδ 80. πὰ βἰθιὺ ἴῃ ἱπἰαπῦ : αἰραροραημα ΜΙ. 

ΙΧ, τό, ἅ11}|Τμο. ΤΠ, 46. ἢϊι αὐραρσαπα, 41}, ἴῃ Α ΔΙΠΒΌΠΗΒ 

[ὯΥ ἀαμβαηβ 1 Ο. ΙΧ, 9. ραροίσοαι 1 Ο. ΙΧ, 21, ρσαροῖρραὶ- 

ἀοάϊαα 32. ἴῃ Β [αἰτυμο} Ἕ]. Υ, 1ὅ, παββθὶπαῖϊθ 1 ΤῊ. Υ, 8 

τ. 5. ἡ. ΥΔΒγομα ἀθν Ἰούχῦθ ΠΟΥ ΒΡΌΡΟΥ αἴθ56 [6161 ὈΘ.10}- 
ὑἰσὲ,, ἀπο} Τμο. Π, 48. νἱββδοάπῃ [ἴὺ νἰβοάπη ροβοῦψυ παῦ, βἰπά 

ἈΘΘΊΠαι, αἰβκυϊ ποι, ἱπθταπ]αα, ἀϑί]ποάθάπῃ, [Δατᾶρδρ'- 

Πη5, πιδύαββαϊ, τϑίορ, τιϑϑαὶρ' τι. 5. γν. βύθῃθη οΘὈ] 1606 η. ΤῸ] 

Ἰαθ6. θρονιὰ} ἀἶθ ΓΘ Π]ΘΥ μα δ Ιοϑασὺ ἰπ αἴθ ΔμΠΙΘΥ τ Πρ᾽ γ6}- 

θβθη. ΟΡ πιυρηααὶ 1 Ο. ΤΥ, 11 [ΘΠ]. αν δῦ, δῦ ΤῊ] 
ΖΦ ΘΙ [Ὁ] Πα ἴὉ. 

ὙΥ16 οἰηχθῖπθ Ραμ ϑία θη, σασάθη ἔθου πο γὸμ (6 8Ὀ- 

ΒΟΠΣ ΘΙ 61 ἃ ΠΟ 26 51|1060η ππαᾶ υγῦν οι ᾿υΥ 2110} νουᾶορ- 

Ρ6Ιῦ, τψῖο Μί. Υ, 81 πναμναζαῖ, 41. ΓΧ, 41 αἰ ]}10, 1μ0.1, θὅ 

Ὀιδι απἐαπδηη; [ω0. 1, ὅ βίαμα Ζυ ΘΙ Π18} 1105, [ΓΥ, 18 ρα Δ 5]8 

Ρβᾶμβ: ἰπ ἃ Ιπϑ]αδύπιη ΠΠ ΤΊ. ΠῚ, Θ, Ζυθῖη}}] ΔΙ ΡΡαα ΠΟ. 

ΧΙ, 6, ἃἰσ8η ΟὈ]. 1, 10, ἴῃ Β 181} [5 ἔγδυ7δη8 ΕΡΙ. ΥἹ, 9 

τι. 5. ἡ. Η]ΘΙΠΔΟΙ σα) 6 10 10. ΧΙΥ͂, 81 τἱομθρ νἱρηα ΕἾΤ 

γίσα [πὰ σούπαογῦ χὰ ΠΔΌΘη. 
Αποῖ βοπϑὺ 51π4 πιοῃῦ 56] 06η δ 15. ὙΘΥΒ6Π6η. ὈαΟἢ Βα θΘη 

φαυροβούχυ, τῖθ Μύ. ΥἹ, 6 ἴῃ {ΠΠ]}15π]ὰ [ἅτ {]Π5η]ὰ, ΧΧΥΠΙ, 1ὅ 

πα ἀ}}} ἢν αυ]αη0}} [1 Πγα]0}; Α Παὺ Βὸ. ΧΙ, 18 δηβύδηϑ 

[γ᾿ αδίδηβ, [Οὐ ὙΠ,16 απο {τ αἴηο, 1ΠῸὉ ΓΧ, 4 πἀπμηαην)δη 8, 

[ΠῚ ππτηδην 78, (4]. ΥἹ, 14 σα] ΟῚ η5 [1 σα]ρΊη ; Β οΙθὺ ΠΠῸΟ.Χ,18 
ἣ σα Καβαπ45. [γ΄ σακαβαᾶηβ, 1 ΤΊΠπ]. 11, 18 σααϊραηαθ [ὅν ρδα!]- 
᾿ ΘΆΠη5, ΠῚ, 2 ππρϑία! "πο 48 [{] πΠρῸ ΔΙΤΊΠΟΡ 5 τ. 5. ἡ. Ηἴθ61- 

Ε Π80 ἢ ΠΔΡ6 ΟΠ α16 χὰ 41. ΧΙ, 18. ΧΥ, ὅ. 1,6. ΧΥΤΙΙ, 9. Τιι.1,6 

Ξ ὈΟΒΡΙΟΘΙΘΠ6η ἄπα θ᾽ Πρ. γΟΥΡΘΠΟΙΏΠΊΘη. ἴΠροῖ αϊ6. Δηρ6}- 

κ᾿ ΠΙΟΠ ΘΠ. ΠΟΙ Πα γ6 ΔΠΙη8Π., ΠΠπΠ8 461, γ]]] 8} ]Ρ6ῖπ, σαρταθίῃ 
ΐ 8. Ζὰῃ (]. Π], 28. 
; ΖΔ Ε]Τοῖ 6}. 51 Πα ΘΥΜΟῚ αἴθ ἀπγο ἀαβ] αβθιιηρ γὸπ ῬῈ0}- 

βία 6 ΟΥ̓ΘΙ 5110 6η οηὐθίδη ἀθη6η [616 Υ, πὶ Μ. ΥἹ, 4 {{11Π5]8 

[ἄγ {Π]Π5π|α, ΧΙ, 10. τηθίππα [1 τηρίπδπηα, “η. ΧΥΤΠ, 9 αὐραΐ 
[Ὁ αὐραΐν, 1,0. ΥἹ, 86 ὅγᾶγθ ΕΞ ϑ'γαθυ 6 ἃ. 5. γ., ΜΘΠΠΡΊΘΙΟΙ 

σοταθ ἴπ ΟΙΘΒΟΙ αὐ Υἱθ]05. γ0 1 50 γ᾽ 465 ΟΑ᾽ 80 ]}δ8ὺ 
θου]ΟΠσὺ γαγα, Ἡ]ΘΥΠΔΟΙ Πὰ})6 10} Μύ. ΧΧΥΤΙ, ὅ6. 41. ΧΥ͂Ι, 382. 

131. 

8, 838. 
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ΤΙΥΤΙΤ ἘΙπ]οιπηρ. 

ΧΥΠΙ, ὃ. σράπαοιν ππὰ ἤϊσο 818. Ῥ6]6 0 Εἴ 16 Ἰούχθο βίθ]6 
ΠΠ]ΘῚ Π06}} 68]. ΤΥ, 4 "οὶ, γχὸ ἴῃ Α χαρυϑῦ γα θᾶμα [Σ γαὰγ- 
Ρᾶπδπᾶ ΘΒΟΠΓΙΘθΘη ὑγ81, 1,0. Υ, 6 πᾶρθ6. 10} τηδπαροίηβ {τ 
ἸηΔΠΔΡ61η, ΧΥ͂ΠΙ, 11 ἰηνίπαδὶ [ἢν ᾿ηνίπᾶα, Μο. ΧΥ͂, 44 βᾶπἃ 
[ὔν Ρᾶπ, Μο. 1, 10 ἀϑ] αΚαπδη5 {1 πϑ]αΚπᾶπ5, ΧΥ͂, 28 αἰβαπᾶο 
[ἄν αἰρᾶπο σοβοῦχί. Αποὸὶ Α ππᾶ Β ΠᾶΡθη ΤΠΔπ0 6. 5010 Π6. 
γΘΙΒΘΠΘ), Ζ. ἢ. Α Βὅ. ΧΙ, 24 ν11}}15 δν νυ] }]1π5., 1 Ο. ΤΧ, 20 
ϑασοιραϊάαι [ὮῚ οδροὶρα ἀθα]αιι, 68]. 1, 24 τηο]ἀθάπη ἢ] 
τ ΚΠ Πἀράπιη, πἀπὰ ἀθιηπδο] ἰδὺ Ηδ. ΓΧ, 8. πϑρα]α {[{τ ἀΒΌ1ᾶα 
(Ὑ51.. 1 ΤῊ. ΤΥ, 18: 1 ΤῊ ΤΊ, 8, ΜῸ. ΧΥ͂Ι, 2. ΠΤ ΠΡ 
781 ἀπ Αἰνποῖκαὶ [τ Ταῦ] α]α ἀπᾷ Αἰγημθίϊα σοβοὺχὺ. ΑἸΙϑ 
Β {{πγ0 10} παι ἃἂη ἀτασαηῃαά Εἴ σδάταραπα ΠΟ ΤΊ. ΤΥ͂, 8, 
88 Τα Πα, ΕΠ. 88. ΘΆΓΔΙ δα 8 ἀπα 416 χὰ ΤΊ. 1, 6 ῬΘΒΘΡΥ ΘΟ ΠΠθὴ 
[ΒΟΉ 6 α. Ρ ΓΙ ΟΙΡΙ ΔΙ ΟΊ θη. ορϑπΠ5, ἃ 5] Π8 8, σ] ΘΙ βαη5, Ὑἱ Ά}8, 
[ϑπταραρ δ η5, ΔΙ] ] Δ Π5, ὈΒΡα]Δη5., γγχὸ ἅθ 6 18}1 ἃ [6 10. Αὐ8- 

Ἰαλαΐθηθθ 5 6] δὰβ ἰῇ πυϑαδαδοίη ΠΙ|Ο. ὙΠ], 8, υπᾷ νο] 

810}} ΠΥ, 4 1ῃὴ ΠΙΠδ θη ππαᾷ ΟὉ]. ΠΠ|, 12. ἴῃ Ὀ]οΙ ρθη. Αποὴ 

ΠΟ. ΙΧ, 14. 06 101) αἰδγδββατα {{π πα αβθαι σΘΒΟΠΙΊΘΌΘΠ. 

ΑΡΘΙ 110). γοη οτὔββουθη ΠΠΟΙΚΘ ἢ 51Ππ4 πηβ6 16 ΠΔΠ ἀΒοῃ11- 

ἴθ, ὈΘβοπάθα ΑΒ, πίομῦ [το] σοΌ] 6 ρθη. 80. {610 181} γον 

ϑαβαῦ .Π. ΧΠ, 14 Ὀὶσαῦ Ρβᾷη Ιθβ118 ἃ511ὰ σαδαῦ ἃπὰ 'πᾶ, [μ0.ψ 

ὙΠ, 2 Η6] '᾿γαϑ᾽ δὺβ, Μο. ΠΙ, 27 βδπ γ0Ὶ βαπᾶ, Χ, 39. δας 
Ϊδπάα πδοῖβ ἀδαρ]αᾶα, 42 βαΐϊθὶ πὸ βαΐοὶ, γυὙρ]. ποὺ 4}. 

Χ, 18 πη4 (16. γοὸπ] 50Π 76 1061 ὈουΟ  ρύθ 50616. Μο. ΤΙ, 18. 

ΑΡΘΙ οἷῃ ο]ἹθίοΠθ5. γὙθΊΒ 6 Π6 οἹάπ θα. 10 Δπ0}} «Π. ΧΥ͂, 16 8δη- 

ΠΘΙΠ]ΘΠ Ζ11 Τηϊ556η., 10 18} σαϑαῦ! δ, 1215 πδ 0} σαν Πα, ̓ ΧΥῚΒ 
5661, πη Μο. Χ, 88, γγχὸ ὉΠ’ΘΙ 516 06. της 7811 ΒΘΟῚ ΠμΘμ θη 

Βα 20] 67} 14} αὐριθαπμα ἱπῷ Ρποπ ἃι8Π61; Μο. ὙΠ, 19 

610 ΟΠ θΔ 181} γὙοὺ σϑῃΤαΙπθῖΡ, Χ, 29 ΔΙρὈαι ΒΥ 5. Π85 

ΠὯ0ἢ ΔἰρΡαὰ ὈΓΟΡΙη5. Μ|ιῸ Μαββθιηδπη Πὰ06 ἴον ἀπ ]Π10}}6 

[616 Μο. ΧΙ, 9. ΧΙΝ, 70. Ῥουϊο ἰρ. 

Ιη Α [610 τ. ἃ. δὲ πδὸὶ ἄδυδοι ΒΒ. ΧΙ, 2ὅ, πιῖδ ὧν 

η801}) ῬΑ] Ροίη 1 ΤΊιη. 1Π,18; 6]. ΤΥ, 7 βγῶθὶ ἢ ῬδπΆΒΟΙ 5 

ἰθὺ Βκα ΚΒ αὐὐ ϑειι5 ἡ βᾶπᾶθ βιπιι8 18} ἃγ0]ὰ, ῦ. ΙΧ, 1ὅ 

ΘαΔΙ ἃ βΆΠ6Ὶ ΔΥΠΙ, 8} σὉ}}] 6107 ὰ ῥαγοὶ υἱοὶ βγα, Ὑ6Υ01, ΠΟΘ 

ΤΠ Ὁ ΠΡ δ. 10}. ΤΠ 5. ὙΠΡ 15. ΠῚ; δ... .Οὕὃ0]. ΤΟΥΣ 
ΥΙ, 9, ταπὰ 416 νοι 50ῃγ ΟΊ 61 θοΡ ΟΠ σύρη δῦ} ]] 6 δ. ΥΠ|, 4. 

ΤᾺ, 32... ΧΟ 12 ΧΠ 25. ΧΙ, 8. ΤΟΥ 18. Δ 1 ΚΟ ΌΣ 

ἘΨ ΑΝ νἐ, τ Ὡρῶ ον πνζ. Ὁ 



πη] οιίαηρ. ΤΙΧ 

πα ΠΟ δ. ὙΠΕΡ ΧΉ ς: ῬΗ͂ν Ἧ; 28. Οἱ: 

ΠῚ, 5. Π ΤΊ. ΠΠ1|, 9. Ῥᾶπδοὶν μὰ 6 10} 1 (Οὐ. ΧΙ, 29 υἱῦ Μα885- 

ΤΏ} Ἰὼ} αὐ σκὶ} οὐρα ηύ. 
Ιῃ Β ἤπάοι 510}. [Ὁ]ροπθ ἃιβ᾽ αϑϑαηρθη: ΠΟ. ΧΗ], 11 

αἀϑέλα πὰ πα] 5ι]αῖν, σαῤγαζοίϊααὶ εἰ)αὶρ, ΤΥ, 10 βιπίοῖπο ἀἄδα- 

Ροὶπ ἔγαα)η5 ΤΘβι115. ἃπὰ [οἶκὰ ππβαγαμηπηὰ δαϊαηααγι8 οἱ 7αι 

ἐϊδαῖϊνς ]οδιιὶς αὐ ἰοῖνα ταν αηθηα Ὀβκαη θὰ 5118]. ΑἼ15561- 

ὅδηι το 1 Ὁ. ΧΥ͂, δά. ΧΥ͂Ι, δ. ΕΟ ΠΡ Ὶ ΤΗΣ ἸΦΧΙΗΣ ἂν 

ΒΟ 585. 601.1..10. 1Π|22. ΤΥ 16 17ΤῈ. ν 2. ΠΕΣ 5... 

Υ, 4. Π Τιμι. ΤΥ, 10. Βοιϊοιυοὺ 5᾽μα δυβίαβϑαησοῃ 11 Ὁ. 

14 Χ 18. ΕΡΕΕΙ; 15: ΤΥ, 90. 001.}1, 27. ΕΤΊ ΠΙ 1: 
γοὴ βοηβίσθη [6 Β]ΘΥ ΠῚ 506 116. 101} ΠΟΥ φαηδοηϑῦ π00}} 416 

ὙΟΥΥΘΟΙΒΙ ΠΟ Θη. γὙ0ὴ πὶ ππᾷ πὶ γο] δύο σαβαιημηθη : Μο. 

Ι, 38 μαπηομ [ἀν Παΐπηοπι, 11, 8 Πανοιϊη [ἅν Παγουΐ, ἴῃ 

Απθν. Ο Μι. ΧΧΥ, 44 βοῆνιαμ [ἅν βθῆναπι, 'θ ἃ ΠῸΥἹ]], ὃ 

ΠΠΡαλη ἂν ΠΠΡαπ, ἴῃ Β ΠΟ. ὙΠ],1 Αἰ] θβ]οι. ΠῚ ἃἰ ΚΙ ΘΒΊΌΤῊ, 

6]. Π, ὅ Πγοι] παι {ἴ Πνϑ]ομαπ, ΥἹ, 12. βδηηἼ]δτη. [1 Β1η- 

δ, ἝὉ]. Π, 14. υἀϑηηᾶπ [ὕϊ τϑπᾶιη. 80. Β0ΏΓΟΙθ6. 10} 400} 

Μο. Π, 13 τοἱῦ Μαββιηδπη ρα ΒΘηγτ πηι 1 σαβθηγιῃ (εἰδομι»), 
ΠῸΟ. ΧΠ, 9 ἴῃ 5ἰπκοίη [τ ἴῃ βἰπκοῖπη (ἐν ἀσϑενείᾳ). 

Αποῖ ὁ ἀπᾶ ῥ᾽ ψουάθῃ πἰομῦ βούθη νουύαιβοιῦ: Μο. Π,9 

ἤοΡαπάα {π αἤοίαπαα, Χ, 88 νιδαρη [ἅν νἱϑαύβ ; ΠΟ ὙΠΙ|, 4 

πο Ροῖμαὶ (Β) [ἅν αὐ θ]ούθπαὶ (ΔΑ), ΠΟ. ΧΙ, 7 ππυθοὸ Δ -- 
ππαΐο Β, 6]. 1,11 σα βαν 05. (Β) [ἅν σαθαυ]ρ5. ΘΙμη80}} 
δῦ Δ 0 ἢ} ἀπ Θαθη ΠΟΙ 1,0. Υ, 11 [ ΠΟΙ ἀδη5. σὰ Β0Π6]- 

θθη αἰοίαπάδη8. 
ΕἸΠΙΡΘ Π1816 ᾿ἰϑὺ δἷη ὑγοῦῦ ἃ οἷπθ [Ὁ]Β0Π6 506116 σογαύθῃ, 

γγ]6 Το. ΓΧ, 56. 111 να φοββαγοὶ 850. 5010πῶ {1 ΤῊ] ΡΡΆΠΘΙ 
γᾺΡ, γρῖὶ. 7π. ὙΠ, 31. ΧΙΥ, 11. γοπὶ 50 ΏΎ6 1061. ὈΘΙ]ΟΠὐρὺ 

7 οἷη 50]ΟΠΘΥ [6Ώ16 «Πι. ΧΥ͂Ι, 21. Πθθη8οῸ γουμηαΐθ ἸΟΉ, 

4.855 Μύ. ΥΠΙ, 14 18} δῃ [Ὁ]560Π16 506110 σουϊοῦ: 

7841 αἰπηδ πη 5. [6515 ἴπ σαγἋα ῬΑ ΓΔ 8 
7αν σα ΠΥ Βγ ΠγῸη 15. ΠΟΘΙ Θ]η 
(788) ἴῃ ποιύοιη (καὶ σιυρέσσουσαν). 

(ἀοπαῖ οηὐβρυομῦ Μο. Χ, 21: 
[6518 4} 

αὐτοὶ ἔρτῃ Τηδη πα] ἘπΠτηδ  οῖρ᾽ δύ 

(αἸΚ6 1} πὶ ἔγατη σαβᾶ, 
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ΠΧ ἘΠηἸθιαηρ. 

γὸὺ Ηθγηθ 1Ἱ]ΟΠἰρ' ΔΚΘΙ ὙΟΥ πὶ ἴ οὐ ρθδθύχὺ παῦ. 

ΤΠ ΤΊ. 1, 18 δῦ πὰ γουβίθ!]ῦ: ἤγᾶη ἢΠὰ Τη815 ἴῃ Αἰΐαΐβοι 

ΠΡ Ἠ 10 118, γαῖα μὰ Ἰκαμῦὺ; 16 686. 160} γᾶ ἢΪὰ ἴῃ 
ΑἸ βου Δπα δ 148 1218, τη818 γα} (βέλτιον) Ρὰ Καηπύ. ὙΠ]. 
σα ΟΣ ΧΥΧι 95. 

ΘΟΙΠΘΒΒΠΟἢ ΘΥσἅ Π6 1601. 416 θΘβοπάουϑ πὴ Μαγοὰβ πἅπῆρθ. 

ὙΘΙΓΘΟΙΒΙΠΠΡ' γ0Π 15 ([605115}) ἀπᾷ 15; ἀὰ τη δο ΠΟ Π6Υ τ οἶδα αἴ68 
ΠΙΟἢὐ ἀθη] ὩΡΒΟΠΥΘΙΠΘΙ, Β0Π 461} ἀθηὶ βου βοῦζοι. σα βο γ6]- 

Ῥθῃ ἰβῦύ, Πᾶθ6 ἴθ} ἄϊθθθ 5661 6 πὴ πἰομὺ ροᾶπαους, γοιρ]. 71. 

ΧΎΠΙΕ ΤΟ ΠΗ] 40. Μο. ΙΧ, 39.-.- Χ, 18.. 42: ΧΙΎ Σ ς 
Υ͂, 22 5ἰθ}ύὺ 1685. ιν αὐτοῦ. 

ὕτη πιϑὶῃ Κα 8005. νου θη Ζὰ ΕΠ ἢν: ὈΙοΙΡι 
ΠῚ] Π00]} οἷπθ Μ]ΟΒΟσΘ. οὐ ὑθυιηρ 110, πη ]10}} ΠΟΙ ἃ 8 

γΘΥ Πα] 18 γοὸὴ ἃ ὑπ Β. [Ιο Πᾶρ6 ἀἴθθθὴ σορθηβίδπα ἴῃ 
ΔΔΟΠ ΘΙ 5. ΖΘ ΒΟ ἢ} Υ Ρ. 186 ΔΒ ΠΥ ]160 1}. θη 10 ππα γοθῖ- 

ὙΘΙ56. ἴῃ θο γοΠ ἀ6᾽ ᾿]αἀρη]θρτηρ (61 Τ᾽ ΒΟμΘη. ΔηΒΙ ΟΠ ἢ 
80} Ἃ16886 ΔΡΌΠΔΠα]ΠΠρ, 818 ΟΛΟΥ 10 ΠΙΘΙ 416 ΘΥΡΘΌΠΙ586 
ΔΗ ΠΤ. 

Βοῖάθ πδηαἀβοηυ 06 ΒΟΠΘΙΠΘ 111 δἃ8. ΘΠ ππᾷ ἀο1- 

56] 6η γου]ᾶρο ΔΡΟΘΒΟΠ.ΊΘΌΘΩ Ζὶ 561η. 165. ΟΥΡῚθῦ 510}. 88 
ΘΙΠΘΙ 161Π6 ΟΘΠ]ΘΙΠΒΔΙΏΘΙ [6Π16Γ: ΠΟ. Υ, 18 πη815 [1 ὉΠΒ 

818, ΥΠ,17 ραῦπορθὰ [ἤν σδῦπορα, ΧΙ, 18 Ρ6ῖχθ [ἢν ῬἱΖθὶ, 

16 58] [ὮΙ 5181, 8]. , 21 ἴδασα! θα [ν [ἀγα ]Ρὼ, ΕΡΙ: 
ΠῚ, 18 σαγδαηθαι {ΠῚ σαγααγίαὶ, 1ΠΠ|,18. ἴῃ ΡῚΖ0 [1 1η Ρ]Ζοὶ, 

ΡΠ]. ΠΙ,8 Χυϊδύαι. [τ Χυϊδύα., 106. {τὰ β]αΐμηα [ἢν ραρρΙ Πα, 

ΙΥ, ὅ ἃμπᾶγν11]6 ΓΙ 8η8Υ11)6 1, ΟὉ]. 11,21 ὑθῖκαὶβ [1 ὑθῖκα 8, 

ΗΠ ΤΊμ.. 1, 10. αἰναρρο]οη [τ αἰγαρρο]]0η, ἴῃ Α αὐτο ἴΠ}61- 
ΘΌΒΟΠΥΊΘΌΘΠΟΝ 1 Ροιοηθρὺ, 1 ΤΊπι. Π, 6 ἀπάαθαμί [ὕν ἃπαὰ- 

Ῥαυμύ, Π ΤΊμ. 1, 18 δῦ τη815 γϑυβίθ]ῦ, ΤΥ, 1 18} διϑρθ]δβ- 
860η; ΠΟ ΤΥ, ὁ πᾶρθῃ θθῖαθ ὉΓ τἱαῖχὰ [1 ἀα 5. σου ]10}}6 

15. τἱαἶχᾶ. ΕΌΥΠΘΙ θη Πα] θη. θ614 6. Πδη 50 Π}} 06 ΘΘΠΊ ΘΙ ΒΔ Π16 

φυβᾶϊχο: ἘΠ. 1,7 ὈΪ ραθοῖη σα]θαιβ αὐ ϑέαϊθ 18, .11 φτΡ5 

ΡΒ. 411 ὁηι οἰζαΐμν γα] πα] η5, ῬὮΉ1]. ΠῚ, 28 αἰ] πιπηδπ 5. ἤγὰ 
Ὀ 1χν18 δῦ. Το βαγθοη. (ΟΥ Ἰαὐθὶ ΠΙΒ0 6 ὙΘΙΒΙΟη 5᾽Π4 οἰηρθ- 
ἀσιηροῃ ΠΟ, ὙΠ,4 ἴῃ Δ]]αΐχοθ. ἡναγλθασοηδ ὩΡΊΟΠΒ ππ88- 

ΓαΪΖ05; ΡΠ]. ΠΠ, 9. βία [65815 (50 γα]ραία) ἴῃ (61 γον ]αρθ, 
81 ΤᾺ Πη0, ΑΔ 5000 65 γ01, Β 801} ΧτΙϑύαιι5. οἷη ; γρ]. ΤὈΤΠΘΙ 
“ΟΣ ΘΠ 9. 8: ν. 
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Τπ] οἰϊπμηρ, ΠΧῚ 

158 ἀοιυπδοὶι ἀοΥ ἀγβρυαπρ' Βοϊ ον Δ ἀβο ιν 6}. ἃ115 ΘΙ ΠΟΤ 

γουασο ἴῃ ΠΟΙ Θα ογαθ Ὑγ ΠΥ ΒΟΠΘΙΉ]1ΟΙ, 50. ΠθΘῺ ὙΠ] ἸΠΥΘΗ 

κυ βοῖθα χοστὺ πδοῖ ἴπγ ον ἱππμουθ ὈΘΒΟΠ ΔΘ Ποὶῦ χὰ ὈΘΙΏΘΒΒΘΗ. 
Ιπ ὃ 39. 934. 95. 80 ἰδὺ 560. ΠΔΟΠΡΟΎΘΒ6Ι., ἀα85. ἴῃ Α 

οἷἶπο ἀδὺ Ἔρυθμθ ἀ(65. οουγ ]Π]ΟΠ 6. ἸΘΌΘΠΒ 510} πᾶ. 66 
ΒΟ γοΙ Ὀυγοῖβο οθυνγα ἑοῦ, ἀα85. ΠΟΥ ἀἃ8. δ] απ θη 6. ἢ ἈΒΒΙΠη1- 

᾿ἰνὺ. [γ᾿ οἱ ἄθὺ οἰμίμοιθ Ἰαπαὺ 6 ἀπα ἱ οοβούχὺ, 1 Χ] ΒΟ Θὴ 

γΟΘΆΪΘ ἢ Οἱ ΠΟ ΒΟ ΠΟ θΘη ὙΠ, Δαβ] απο 08. ἢ ἴῃ ἴπῈ}}} ΒΟΠ1Π- 

ἀοῦ ; ἀπο} γαγϊαπίθη τῖθ παγτᾶαθα ἃ -- μβατάσθθα Β, δπηαδ- 

Ἰαπβαῖχο Α --- πα] ατιβαῖχο ΒΒ (ἄοοἢ παὺ προ κοι Α τἱο  ο; 
τἀ σαν αἰναάα]ι --- Β πρραγαγα ἅ}]) ἀθαύθη δα τη ηρΡ6] 46 

ΟΥ̓Δ 506. σης. ΤῸ, ΒΘΏΤΘΙΡΟΙ γὸὴ Β ἀαρορθη 

5 ν ΟΠ θα, ΔΡΒΙΟΠ ΠΟ ἂῃ θη ΟΥ̓Δ] 50 ΥἹΟ ΠΡ Θὴ 

Γοαύχα Πα] θη, 6 μη ΔῈ ἢ πἰοηῦ ΠΠΏΠΊΘΙ πὶ οἿοῖς, ἀθηῃ 68 

νυ ἀου γὺ πὰ πἰομὺ βοϊΐθη, ἃἀἀ55 ΘΓ Ζ. Ὁ. (45. οἱ 80} (ἃ 

οἰπβοίχψῦ, συ  η 65. πἰομῦ σομῦνθ. ΊΘΒ6 πὶ ̓ θυγιιϑϑῦθη ΒΌΓΘΌΘη 

ΠΔΘΝ ΟΥΑΙ ΙΒΟΠΘΥ τ] ρκοὶῦ θη βρυΘο 6. ππὰμ Θδηῳ (16 

ΖΒ] ΘΙ Θη. π 111] 106 ἃπαθυηρθη., Ἃ16. (61 50 ΠΓΘΙΌΘΙ γοη 

Β πδὸ οΡοΥ ΟΠ ΠΟΠοΥ ἀθου]θρτιπρ τηϊῦ 561 ΠθῚὴ ὑθχὺ γΟΥΠΔΉΙΗ, 

τὶθ ΠῸΟ. ΗΠ, 10, πο οἱ [ν {τὰραῦ (κεχάρισμαι) [τὰρι]ὰ βοὐψίν 
ΘΟ 6 (65 ὈΘΠΔΟΠ θαγίθη {πΡ01}10, ΠΟ. ὙΠ], 10, νὸ οἱ γὙἹἱ}- 
ὰῃ ΥΟΥ ἰδυᾶη 506116, ΟΠ] 0601} Ο(ΟΓ Μ116 ἃἋ6πὶ πῃ 

γΟΥΔΠΡΘΠΘ, ΠῸΟ. 1, 17 τὸ ΘΓ πὶ οἴπϑομοῦ, ΕΦἢ. 1, 6, γγ͵Ὴοὸ ΘΓ 

510} αὐτο 45. νου ϑηρ 6 η 40. ραπαΒ᾽ 481 γου ἼΠΓΘη 11655. 1}1}- 
ὈΥΤΘΙΒΙ 1 ἀπ ΤΠ] ρραβαῦ! 4] [1 τ] ρα οἰδαδ., τὶ ρρ δα Ἃἃ 

Ζι ΒΟΠΤΘΙθΘη ; γρ]. χὰ ΠΟ. 11,18 αὐτοῖς  ἴπ| --- Β ᾿πη1η8, 
14 δι’ ἡμῶν ἐν “ταντὶὲ τόττῳ Ἀ Ῥα ΠῚ ἀπ5. ἴῃ Δ]1]π βυθα 1 
- Β ἴῃ δ] αΐπὶ 5ἰδαϊπη ῥα} ἀη5, ΠΠ, 8 φανερούμενοι Α 
ΒΥΪΚΌΠΡαὶ -- Β βυίκυαην, ΠΙ,9 ἂν δόξῃ Α ἴῃ νυ]ρᾶὰ --- Β 
8 γα]ραι, ὙΠ, 8 ἐστέ Α 51}ὰ} --- Β βππι, ὙἼΠΙ,1 ἐν ταῖς 
ἐχχλησίαις Α ἰπ ΔΙΚΚΙΘΒ]ο --- Β ἴῃ ΔἰκΚκΊθβ]οπ, ΒΡ. 1, ὅ 

εἰς αὐτόν Α ἷἴπ ἱπᾶὰ -- Β ἴῃ ἱπηηηὰ, [Υ͂, 2ὅ ἐσμέν ΔΑ 5701 
- Β 50}, 1 ΤΊτη. 1, 8 οἴδαμεν Α νΥἱύμπμ --- Β νἱΐαρ ἃ. 8. Κ΄. 
Απ Δ1|16η ἀἴθβθη 5061160η οἱθὺ ὑπ5 (ΘΙ ΟΊ ΘΟΠΊΒ0η6. ἰοχὺ (δ 8 
ὉΠ γΠΡΊΙΟΙ 6. τηϊδ6 1 ἃη ἀ16 Παμά, ἀἴ6 ϑομΐθ ρούβοιμθ ἰϑβϑαγὺ 

γ0Π Οοὺ νυ] θη χὰ πη θυ β  Π 6] 461. 
ΒΙΊΒν 6 Π6η. οὐβοίψέ Β. αἴθ βϑίπουθ σου ογ ἀαγΟΝ ἀ10 

σον ]10 6, ψῖὸ ΠΟ. ΧΠ, 21 δρ]αϊα ἀστοὶ Δρ]α θη, 



τ ΡΣ 

ΠΧῚ ΕΠ]η]οἰτπηρ. 

ΟΟ]. ΠΙ, ὅ νίπηα ἀυγο ἢ γίηποπ. Ἐρι. ΠΙ, 16 ἰδὺ ρφαβυῬηδη 
[ὔν Ἃἃ5. ΞΡΥΔΟΆΠΟΝ τἱοθρθ, ἈΡΘῚ 5ΟΠΎΊΘΙΙΡΘΥΘ ᾿ΠΒΥΪΠ}]ΔΠη, 

ΠΟ. ΝΗ, 14 [τ α16 συ] βοη6. οαΒ ΒΟ Ποϊθαθη, α16. ΠῈΣ] 

γ01Ὶ ΠὈΘΥβθῦΖο ΠΟΙ ΠΤΘη Κῶπη, Τοϊδαιι σθβθῦχί. ΒΘΥΠΘΙ 
Πηά θη 5160). ΤηΔ 0 }16 1161 χιιβᾶϊχθ, τῖθ ἴπὰ ΠΟ. Υ, 16, βᾶπηα 

ὙΠ 8ν. 1261} ᾺϊῚ 2. ἀκ ἘΠ, άς, ἀκ ῬΏΜῚΠ, 10... τοῦθ 

{ἼῚ. ΥἹ, 4, σοά 181} πδοῖι δἴμϑι ρ8181161506116 1 ΤΊ. Υ, 4; 

πδοἢ αὔθ! ΙΒ 6 δ ἀβο ΤΊ ΓΘ ΒΟ θίποῃ 1] ( 1Υ,1.4. ΧΠῚ, 18. 

6]. ΥἹ, 17. 60]. 1, 24 σοδπαογί. 
γοη ἀπάουπηρθη ΠΔῸἢ ᾿αὐθΙ ΙΒ θη. ΒΔ Πἀ80}}} 66 δῦ πη 

ΔΠΟΓΔΪηρ5. Δ.0} Α πίοηῦ ἔγοὶ, υρὶ]. ΠΟ. Π, 12: .Κ,.12. Βρῃ. 

ΠΙ|.12..21. 1 Τῆπη. 1, 9:.:.Π| δ᾽ ποι, πάθη. διοῖ αν, ΠΗ ἢ 
ψοτίθ χιροβοίχύ, πῖθ 18} ΠῸ. ΥἹ, 8, Ἐρῃ. Π, 11 γϑϑαΡ, 
ΟΟ]. ΠΥ, 12 88, Π ΤΊμι. 1,9 ἅπ8, ππᾶ οἹοθθθη βἰπα Ερ. ΠῚ, 20 

(οἸ θη), ῬΙΗ]. ΠΠ, 16 (ϑαπιοι σαρσᾶμ οΆΤ Δ 61 π81) ἴῃ θη ἰοχί 
Οἰπρθαγπηρθη. ΑΘΓ ὙΠ ὈΘΡΌΡΊΘη ἴῃ Α πίοιῦ 16 πθη Μ1}}- 
ΚΠ] ΟΠθη. Θηὐβθθ! ]απρ θη 465 ἰοχίθθ, ΜΠ. 516 Β 50 ΖΔΒΠ] ΘΙΟΝ 

Δα γοῖϑὺ; Πὔσμβύθηβ [165586. 510} Πγορδιη [1 ἤγορὰ χαυχῶμαι 

ΠΟΊῚΙΧ, 2 αμπὰ αἀἴ6 νορ] βθαπηρ (65. Ῥ]ΘΟΠαΒ ΒΟ 6 ΙηΔ]8 

ὙΠ], 22 (Π]δῖπβ. τηδῖὶβ. πϑαδιάοχαῃ), ἴῃ ΘΔ]ΡῚ 5. [1 ἴῃ ΟΔ]ΘΊη 
ἐν τῷ σταυρῷ ΟΔ1].Υ͂], 14, ἃἂπἃ [ἅν ἴῃ ἘΠ. 1, 8 Δη Πγθη. 
ΟΠ ΘΙ ΓΘ Ή]ΘῚ πη ΔΒ] βϑιηρθη 5η4 ἀαρθσθη οὐνγαβ πᾶ πΠρ 
415. ἴη Β. 

ὙΥ θΙσμθη θ6146. πη ἀβ ἢν 6 ἴπ Δαβατιιοἶς σὺ ΘΙ ΠΔ1 161 

Δ, 50. Ὀοίοῦ Α ἴῃ (61 606] 488 ἄθιη ΟἹ ΠΙΒΟΠΘ. ΘΘΠΔΊΘΙ 
ΘΠ ΒΡΓΘΟΠΘη46 νγουτῦ: ΠΟ. 1, 19 Χυϊρῦαθ 5861 1π 1ΖΥ]8 β81}} 

τη8. ἠιογγασα (χηρυχϑείς) --- Β γα ϊ]αηηθυ]αα, ταὶ ΠΟ ΠΟ ΠΘ 
ΔΒΒΟΠἸοαπρ, ΠῚ Ο. ΧΠῚ, ὅ ᾿χν1β 5108π5 β'αἰδὶρ (πειράζετε) 
- Β ᾿αρῚΡ, 1 Ὁ. ΧΥ͂Ι, 2. Ὠνδη)σι ἰχναγὰ ἰασ)αὶ (τιϑέτω 80. 
ἐλεημοσύνην) --- Β δπ]αϊ, ρΠι. ΠΠ, 10 59 Μιίιξαῖθο πὰπάαροὶ 
σῸ}5. (στολυττοίχιλος) --- ΒΒ τηδηδρΊ ]Ρο, γρ]. ἀπο] Ερῃ. ΤΠ, 2. 
ΔΎ ΘΙΠ18] ἰϑὺ ἀο᾽ ἴῃ ΒΒ ρϑρυδιομῦο νυ θ θη διβάσποικ ἴῃς 
Α 415 ρΊΟΒΒΘ. δἂη ἄθη τἂπα ρ βο 6 θ6η : ΠΠ Ο. 1, 8 Παὺ Βὶ 5Υᾶ8γ6 
ΒΚ πη δ᾽ ἀθἀθί τη τ η5. 18} Ἰραη (ὥστε ἐξατιορηϑῆναι ἡμᾶς καὶ 
τοῦ ζῆν»), ΑΙ ϑνᾶβυο δἰβγαρρυ δὶ γϑϑοὶπια 18] ΠΡ, ἃπὶ Τὰ 0 
᾿ϑὺ 16 Ἰοϑαῖῦ γοὸη Β νριηθικῦ; ΧΠ, 1ὅ πὰῦ Β ἢν ἡδέως 

σαρααν]αρα, Α ἸΔΡΆΙΟΙΚο ἀπ ἃ. τὰπθ ρα θαι ]αθὰ. 70)16 

ΖΒ] ΘΙ Ο]16ς ΤᾺ Πα) ΘΠΟΙἸιηρθη ἴῃ Α, αἴθ χη [601] 118. (61 



Ἐπ] οἰϊπηρ. ΤΧΊΠ 

γΟΙΘ]ΟἸΟππρ ΟὙἸ ΟΠ ΒΟ Ποὺ Δ ἀϑου6.. ΠΟΥ  ΟΥρΘρΠΡ6.) 561} 
τὴ ϊββοη (8. ὃ 18). πα οαγϑὶν ἀπ Υἱθὶ ΚΙθίμΘΥ ΘΘΒΟΠ ΤΊ ΘΌΘΙ 

48 ἀν ζοχῦς; ΟὉ 516 σοὴ (ἀἰθιβ  ] θη ΒΟΠΓΘΙΘΥ ΘΙ ΠΥ Θ. 16 

ἀἄον ἰοχὺ, ἰβὺ ΤΠ} 5611 ΓΓαρΊΟἢ. ἸΚΘΙ ΘΒ 115. ἀἀυ ἀ18. ἸΠΥΘΩ] 
γον παπθηβοῖη, 16 ὅθ. ἰαῦ, οἴη ΒΟ. ] 55. ἁπΠ ΑἸΌΟΥ ππα νγοῦὺ 

ἀθ5 ἰοχίθβ οοχζορθηῃ ΘΓάθη, (ἃ, ΜΠ0 ἴῃ 8 18 ΠΔΟΠΡΘΎΊΘΒΘΗ 

γχισίθ, ἃπ0}} αἷθ. γου]αρο γὸὴ α πη Β ἀογρ]οΙομθ. ΘΗ Π]6]0. 

ϑοχηἶ σαι ἰοἢ ποῦ ΓΘ] ρΘρ ΠΟΘ. ψῈ 561. 611 10} 

Α΄, αἷβ ζιγου ἀββισο 6. 416 110 ἀθὺ ἀθου ΠἸΘἴθυπρ', ᾿τ Δ]]ΟΘηη61- 

π6ὴ Ὀογογχιρὺ ἀπ ἀἃ, γ͵Ὸ ἀ6Υ οΥΘΟΙΒοη6 ἰοχὺ, 416 ἰαὐθὶ- 

Ὠἶβο 8. Ὑϑυβίοπ πη δ᾽ ΡΥ ΟΠ Υ Οἢ. πολὺ θη ΒΟ 6] 46}, 

α16 Ἰοβαῦῦ νὸμ ἃ ἴῃ θη ἰοχὺ σοβούψὺ ἤδΡ6. 

ἜΟΙσοπθ. ἀαθοαθθη αοι σούβομθη θυ δύ οἶκθ μα Ὀ1Β 

7οὐχῦ ΘΥΒΟΒΊΘΠΘΗ : 

()ααύπον 1). Ν. [Ιϑϑὰ (1501 Θγδηρ ΘΙ ]ΟΥΤΠῚ ὙΘΥΒΙΟΠ6Β. Ρ61- 

δηθὰ ἀπᾶθ, σοίμϊοα 5011. οὐ Δηρ]οϑαχοηϊοα, αΔΙ 1 1ΠΠΔ 1 

ΟΧ ΘΘΙΘΌΘΥ 0 ΘΟΟἸ66 ἀΥρθηῦΐθο πππῸ ΡΥ (ΘΡΙΟΙΒΙὗ 

θὺ. Τπηῖπ8. Αοοθδδιῦ οὖ ο]οββϑαυαιηα ρούπίοιμη, [οι] 

100ὅ (Ατηβίρ]οάδιηϊ 1084) 2 ν0]. 

ἢ. Ν. Ιοϑὰ ΟΠ ]501 55. Εναηρο]α ἃ0 {ΠΠ14 Οοὐπουη 

ἴπ Μορϑβῖα ΘΡΊβοΟρΟ οἶσθα ΔηπθΙη ἃ πο ΟΠ τιδύο ΟΟΟἿΧ ὃχ 

στᾶθοο φσούμϊοθ ὑγαηϑ]αΐα ΠΟ ΟΠ] ΡΔ818116118 ὙΘΙΒΙΟΠΙΡΙΙΒ 

Β6Ο0Ο - ΟΟ ΠΟ, ΠΟΙΤΘηδ, 1. ΙΒ] ηἀϊοα οὐ γαϊσαΐα αὐ πα οαϊία 

ΘΟΟΚΠΟΙΙηΪὰ6 1071. ΘΓ ΠΘΙΔΙΒΟΘΌΘΥ γα} (ἀθογρ' ΠΙΘΥΠ]ΘΙ ΤΏ. 

ΔΟΓΟΙΊΠ ΘΥ̓ΔΠΡΘΙΙΟΙΠ γΘ 1810 Οοὐπίοα οχ Οὐαϊο6 Ατς 

σϑηΐθο οῃηθπάαΐα ἃίαπθ ϑαρρ]οῦα ὁπχὴ ἰηὐοιρυ θα !ομθ [αὐ] η8, 

οὐ δαἀποίαυοηιθιβ ἢ. ΒΘ 2611 οατα1ῦ, ΟὈΒΟΥ γι Οπ65. 588. δα- 

ἰροῖῦ οὖ ργαιημηαίϊοαμη οοὐ]ϊοδη ῥτδϑοιηϊθιὺ ΕΠ, ΤΠ γα, ΟΧΟΙΪ 

Ἐσυσσ τ αν “ 

δ οὐ δυδδὰ 
1τῦ0. 

- γομ ΟΊΌΒΒ561 θοἀραίππρ γᾶ] 5οἄδηη [ΠΓῸ5 ΘἸηΘαΐ6 γ6Γ- 
Ἔ Θ᾽οΙσπππρ 465 (ὐαθχ Αὐρθηύθιθ, ἀ6ΥΘη ΘΙΡΘΡΉΪ586. Β ΒΟΠΪΠρ' 

γογο {Ποῖ : 

κὸν ΤΟ Π5 0 ΠΤ βουρία γϑυβίοπθηι [ΠΗ] ηδπη οὐ ΠΠρΊΙΔ ΠῚ 

Ψ ΠΊΟΘ80 - σΌ Π]ΟΔ1ὴ 1ΠΠπ|ϑὐγαηὐα ἃ} 1050 ἀοούβθιμηο δι ΐουο ΘΠ]6Π- 

ΗΒ ἀαΐα πουβα 6. ΔΟΟΘΒΒΙΟΠἾθτ5. δαοία, ἴάτη οοἸ]Θοΐα οὔ ἀπ ΟἸΠῚ 

ἈΠΠ5 ΒΟΥΙΡΟΒ Β.Π11}15 διστιηθηθ οαϊα ἃ} Α. Ε΄. Βύβο!ίηρ, 

ΒρΥΘΉπΙ 1713. Ἠϊοται [οἹσίο: 

ΒΕ 7. 



ΠΧΤΥ ἘΠπ]οἰταηρ. 

{ΠΗ|185 ρούμ!βοη6 ΒΙΡΘΙ θοτβθύζιπρ' π8 0} ΤΠγθπ5 Τοχί, 
τὴϊύ Θἰπ Ὶ Θ,ΔΙΤΉ Δ 150}) του ΠΟΠ θη Ἰα οἰ πἴβομοπ {Πθυβούζαμῃρ, 

Β8 πη ΘἸΠΘῚ ΘΡΙΔΟΠ]ΘΠγΘ ἀπα οἰπθπὶ (]ΟΒΒαΙ αβοθαυ θα θοῦ γομ 
Βι, Κι Ευ]ᾶδ, ἀδ5. ΟἸοσβαν ἀαβρθαγθοιἑοῦ γοη ΥΥ. Β΄. Η. Βεοίῃη- 
γγὰ ] 4, ΠΟΥ αβρ ρθη. γοη «1. Οπτ. Ζαἢῃη, ὙΥ οἰββθηΐθ}5 1808. 

)ὰ5 Ῥυποηδύοκ Ἃ65 Πδιηου θη ]οῖβ ἢ Οὐαθχ ΟἝΤΟ]]Π18, 

(8 Δ ΖΔΠΠη5 ἀπβοαθθ θα πᾶ], παῖδ σαθγθὺ Κη 061] γοῖ- 

ΟΠ θη ΠοΠῦ: {ΠΠ011186 γϑυβίοημθηι οΟὐ Ἰοαη ΠΟΠΠΆ]]ΟΙ πα οδρὶ- 

ὕππη Θρ᾽ βίο ΡΠ] δα ΠοΙ δ πο 6 Πὐπγᾶ Οα] α8 1] 18. ΓΘ ΒΟΥ ΡΟ 

απ] ἴῃ ἁπριβύα ρα ΘΙ Που Ὀγίδηοϑ ὈΙ]Π]οὕπθοα Δἀβουγαῦαι, 
ΘΥΪς, Θοπηηθηὐαύτβ οϑὺ ἀαίαιθ ἴογὰβ Ε, Α. Καὶ 681 1762. 

16 Οὐάϊοθθ ΑἸ ΓΟβίδηΙ πασᾶθη γὸμ Ο. Ὁ. ΟδβυρΊ]Ίοπ6 
Ζαθυϑῦ ΠΟΙ ΔαΒΘ σΘθΘη, πὰ χυγῶι Θηὐη]0 {Π|Ρ}1186 ῬΑ 1 

ἸπΘ αἸ δ 111 ΘΧ ΔΙΏΙΟΒΙΔΠΪΒ ΡΔΠΠΠΠΡΒΘΒ.5 ἃ ΑΠρΟΪο Μαῖο 
ΤΘΡΟΙα τη ΘΟ 6 ΘΟΠ ΠΟΥ 5. οὐ115 οἰπϑάθιῃ Μαῖ οὐ Οδ1Ὸ]] 

Οοὗαν!! (ΔΒ Π]Π]Π]Οπαθὶ οαϊθαμη, ΜΘαΙΟΙΔπὶ 1819, δἰπθῃ [611 468 
Ὀυπο βυϊοκα ἀο5 Βιβαγαβ, Ἃἀ(ἀ5. οὐ Πα] θη σοη ΝΟΠΘΗΪα8, (ἃ 8 

Ὀυπομϑυϊ οι ἀοθ5. Μεθ πδπβ., οἰπθῃ [611 465 ῬΠΠΠΡΡΟΥ ΘΒ, 16 

Ῥυϊοΐα δῃ Τα πὰ ῬὨΙ]οΙηΟη, ἄθη Κα] ηοι πἀπᾶ οἷπ βὑοῖς 

Ἃ46Υ ΘΙ ΚΘΙΓοῖη5. 16 Πρηρθη 6110 ουβομίθπθη ὃΪ18 1889 ἴπ 

ΥἹΟΥ͂ ὙγΘΙ ΘΥΘἢ [16 ΘΓ ΠΠΡΘΗ. 
1848. ΘΥΒΟΠΙΘη βοάδηη (ἴθ γουγο 106. δαθραθθ 8116} 

σΟ ΒΟ θη. θυ πομϑυϊοκθ γοη (ἀδ)θ]οηΐ απ Τι)6. ἴῃ φυγοὶ Ὀδπη- 

Ἃ6η., Ὑ0η ὙΘ]ΟΠΘη 6 ογϑίθ ἄθῃ ἰοχὺ τἱὖ πουύροίγθαοι Ἰαὐοὶ- 
ΠΙΒΟΠΘΙ ἀβθογβθύζαηρ πηα ἸἸΒῸ 6 Δηχηθιτιησοη, βμαπᾶ 1 
1611 1 (ἃ Ρ]ΟΒθδ 7, Ἃἀ16. ΘἸΚΘΙγΘῖη5. πα ἄθη κα] πάθοι, μαπᾶ Π 

161} 2 (1846) 416 ργιητηδῦκ οαὐπμα] 0. 80 ν᾽ !Ἅ0Π6 θουΙορτιηρ' 

810}} ἀ6Υ ὑθχὺ αἰθβου Δαβραθθ ΘΥἿἌΠγΘη Παὺῦ, 50 θομπαπρίθυ ἄοοῖ 

αἸ65 ὑγΟΚ, ἀὰ5 ΕΓ ἀὰ5. βύπαϊ πη ἄοι ρΟὐ ΒΟ 0 ΒΡΙΔΟΠ6. αἷθ 
ΟΥβύθ 51 ΟΠ 6176. ΟὙΠΠαΙαρο Ποὺ, δι μθαῦθ Π00}} βοῖπο ροϊθαηρ. 

16. Ῥουϊοθραμρ 465. Τιδθθ ΒΟ θη ἐθχύθβ᾽ δύ Ὑ01 8116 
ἀ(α5. γογαϊθηδῦ Απάγθαβ [ρΡδυγμη8, (ΘΓ ἷπ βοίπθηὶ Οὐᾶθχ 
Αὐροηΐθαβ, [ὔρβᾶ]ὰ 1864, οτὐρᾶπχυὺ ἀπο Πρόθμ ΟὉΔΙοἱ 8 
Ατροηΐοὶ τραϊνίνα [0]18, Τρ] 1857, [θγποι ἴῃ ἄθη Ε1ὰ- 

διηθηΐα σΟὐ θὰ 56] θούα (Ααθ τ. Οὐ, (δι ]Ἰππι8, ΘΙΚΟΙΓ61η8), 1801, 

ΘΠ ]Π10} ἴῃ ἀθη (ὐὑοάϊοοθ5 φοοὐϊοὶ δι οϑδηϊ, ὐο κῃ αι ππᾶ 
Ποῖρχὶρ 1804 --- 08, ἀ16. ΓΘΙΟΠ 6. ΘΥΡΘ ΠἾ586 56 1061 τπηπβύου μα [Ὁ 

σθπδιιθη. ἰθϑιηρ (61 σΟὐ ΒΟ 6. Πα βου θη. γον  Θ ]Π1Ο 6. 



ΤΕΡΟΝ," 

ΓΙΨ ΡΣ ῬΨΟΎ ἢ 

ΚΟ ΎΟΟῚ 

Τππ]οϊξαμηρ, ΧΥ 

ΝΙΟΝΌ οἶπὸ γουἀϊθηβῦ, νη ο] οί. οἵὐ᾽ πηψαν ον] βϑϑιο ππὰᾷ 
ἀατοῖ σὙἱθ]θ ἀσπο κί ἢ] ν οη ϑίθ! ]ῦ, δῦ ἀπὸ} Ἡ. 1᾿. ΜαββΙΔ 8 

ἃθοαθο, ἀἴθ 1857 ἴῃ δ αϊραγί παΐον ἀθηὶ ἀορροὶύθῃ {{06] 
θ)0Ὶ16 σο  βομ θη ΡΥ ΔΟΠ θη ον ἀπ {ΠΠη]|ὰ5. 16 ΠΘΙΠρ θη 

ΟΠ. αἰΐθη ἀπ πθθὴ Βαποθ. ἴῃ ΘΟ ΙΒΟΠΟΥ ΡΥ] 6 
ΘΥΒΟ θα τππἃ ΘΟ θθη ἀθὴὴ Οὐ ΒΟΠ θη. οἰπθὴ ΟΥ̓ ἸΘΟΠΙΒΟΊ θη, [161- 

ἴον ἄθὴὰ φο ΒΟ θη. πἰοῦ θα βρ πάθῃ ἰοχὺ, αἰ ναρσαῖΐα, 
Κι βομ 6. ἀπὰ οὐ κΙᾶγθηθ. ἈΠΟ ]ι σ θη, οἷη νυ νου θ0}} πιπα 

οἴη. σΥατ 1 κΚ Θηὐ ἃ]. 

Βα} δῦ πο ἢ ἀ16 ἀαβοαῦθθ. γὸὰ  ηπ (ΡΔαΘΙΌΟΙΉ 
1858) χῖι δου ππθη., ΘΙ 6 ἀ6η ἰοχύ, ΚΥΙ 5616. ΔΊΟΥ ΠΙΏΡ ΘΗ, 

νυ ὕγ ὑο 0} ἀπ οΥδὐ}κ οἿδύ. 16 ΠΘΘΙΘη ΔαΠδρΘΗ, 

γὸπ ἀθηθη (16 βροιδία 1875 ρυβο ]θηθη ἰδῦ, παῦὺ ῬΙΟΪΈ55ΟΙ 

Μουῖχ Ηθγηθ ἴῃ Βᾶ86] θοϑουοὺ. Μοῖηθ ἃπράρθη πἀπα οἰζαῦθ 

ὈΘΖΊ ΘΠ 6. 510} δα Ἃἀ16 [ἀπῆ6. ἀαῆἥαρο γοῃ 1872. 

οι υγῦν οι Ὀἤομθυ. πΘπη6 ἴθ ἀὰ5 ΟΟΥΠΊΒΟΠη6 ΟἸΟΒΒαΓ 
γὸ Εχηδὺ ΟΠ 126 τη νου οῦῦ σὸπη .[. αἸπηη, Μαραθθαχρ' 
1847 ππα ἀΘΆΒ6] 06 ὙΟΙΆΒΒ6Υ5. ΟΟΥΒΊΒΟΠ 65. ὙΥ̓ ὄυίουθι0}} πορϑὺ 

ΠΟΧΙΟΠ5]ΙΘηγ6, ΖΌΙΠοΠαι 1807. Ὑ]ΟΙΔΟΠ6. ΡΘ]θησαπρ σονᾷῃγχ 

60 Μογοῖ, 16 φούμ!βοῃ 6 ὥρυδομθ, Βου]]η 1869. 

Ὠ16 γου]θοθηθ. ἃϑοαῦα οἹδὺ ἀθη οὐ ΒοΠ θη ὑθχὺ μ80} 

Ὀρρβύγομηϑ Ἰϑβτιηρ, ΔΌΘΙ ὈΟ]Ο Πρ Π8ΔῸ ἀ6ηῚ ΟὔΘη ἀαγρ6- 
Ἰοσίοῃ Κυιθβοιθη γουῆγθη. 16 ἅπαογαηροη πηὰ ψιβϑᾶξ,θ 

Π8 ΟΝ (6Υ [018 ΔαΒΖ ΟΠ Θ᾽ θη. Πα 6 10 πἰοἢὖ γουβαοηῦ. ΘΙηη- 
ϑὐγθη 8 οἹοβθθη0 ἴῃ] ἰθχύ, ΜΙ [ω0. 11,2. 1 Ὁ. ΧΥ͂, 6, 51πα 

οἰ ΠΟΘ ΚΙ ΠἸΘΥῦ, ΘΌΘη80, ΘΩΠ 2761 ΠΑΠαΒΟΠ 06 γου δ Π 6 

ὙΔΙΘΠ, ΒΌΙῸΠ6. χιβᾶϊχθ, α16. 5105 ἀατοὸ ἀα5 [616 ἴῃ (61 

Θἴπθη 416116 πη υγ 61 Ὁ 8415 βρᾶθοι. οἰ Πρ α ΠΠΡῸΠ. ΘΙ ]ΘΒ6Π, 

Ὑ16 Ζ. ". 5δ1η0η) σαρραῃ σΆ Δ] ἀ61η81 ῬΠΏ]]. ΠῚ, 16. οὐδ᾽ πηρᾶ- 
ΒΕ Πγαπη5 1Π Ο. ΠΥ, 4. 16 τρὶΠΘη Ὁ] 06 ΟΟΥ Βγαῃρ]1Ίθη. ἴῃ 
ΟΑ ΒᾶΡο 16} ῬΘΙ ΘΠ] θη, ΘΌΘη80 416 οἰπύθι!πηρ ἀοΡ Πνϑη- 
ΘΘΠΘη ἴπ 560,0 Π6η, τη ἀ6η ὙΘΥΒΘΏΘη Ἃἀ61 Πα 50} 11: γοη 

ἄθπ Ῥα 8116] 5061 6 5114 αἸ 6] ηἶρθπ, ἡ 616 Π6 ΟΑ οἱρῦ, Ρεῖρθ- 

σ᾽, ον 516 ἴῃ ὉΠΒ6ΙΘη ΠΔΠαΒΟΒ 6 οὐ] θη 51πη4. 

Αποῖ ἀ16 ἀορροὶέθ οἰπίθ πη 05 Οὐᾶοχ Β θ᾽ Ερ᾿β[61π ἴῃ 
Ἰοβοϑύοκο δῦ ἃ τΤαπαθ γοιηουκῦ, αἴθ ΚΙΘΙπουθη. ΔΡΒΟΠ 6 

51π ἀπγο ΘοηΚυθομίθ αἰσίοπο ἴπὰ ὑθχὺ πδο]ι Πρρδύ ὕτη5 Οσα1- 

668 ΑΠΠΡΙΟΒΙΔΠΙ Ὁ. 123 ῬοΖοι ποῦ; ἃ110} 4160 γουθὶπχο]ΐθη 
Βεγηπλπαταάές, ΜΆ1Η1]Α. θ 

8 38. 



ὭΧΥΙ ἘΠη]οΙαηρ, 

ΖΔ Π]6η ἴῃ Α 51η4 δΔηθορθῦθη. [ἢ (61 5Β0ῃ ΓΙ θυσθῖβθ (Ὁ, πιο 
ἀῃ, 4. πΙίοηῦ Κν, 8061 ἢν, πιοηῦ ) ἢᾶῦ06 0} τσ ΑΘΓ 

Ηδυπθ ΒΟ 6 η ΔΌΒΘα 6. ΔΠΡΘΒΟΠ]ΟΘ86η. 16 1πὐου ρα Κύϊοη αοΥ 

ΘΟ ΒΟ 6 η. ΠΩ ἀΒο ΥΠ θη, α16. ΟΠ γΘ ] 10} ἀπ γα]Π]α φαγῦοκ- 

σοῃῦ, ΠᾶΡ6 100 πϊοηῦ Ρ6Ι ΘΠ] θη ; ἃὰ5 46 ΠΡΡϑΟ τ ΒΟ Π 6 ἢ 

ΔΙΒΟ θη ΚΘΉΠ Ἰη8 6Ἴ1656106. ΚΘΠΠΘΠ ἸΘΙΠΘΉ. 
ΠῚ ΟΥΘΟΠΊΒΟΠ6. ἰοχὺ οἹοὺ ϑὐοὺβ αἸ 6] πῖρο 1οϑαγὺ 461 ἅ1{6- 

165 61 ΤΙΒΟΠΘΠΔΟΥ τὴ σΥΌθθθη. Ὀπομ δία θη. Ῥοχθιοππϑίθη 

ὉΠΟΙΔΙΠ8η ἀ5οῃυ 6 η. Ὑγ0 1] 0η 6 θη οοὔβομθη ἰοχὺ χὰ Θηΐβρτθ- 
ΟΠΘΠ 50Π16η, ἀπ ΖΥᾺΙ ΔΟ ἀΔηΠ, ὙΘΠΠ Οὐὑνγᾶ ΠΌΤ 61Π6 ΟὗοΥ 
γΥΘηΪρῸ ΟὙΘΟΠ]ΒΟΠ6. ΠΔΠ ΔΒ} }6 516 θούθπ ππα 1Π1 ἀὐβριθπρ 

815. ἋΔ6Υ [ὰ]ὰ ὙΥΔ ΠΥ ΒΟΠΘΙΏ]10 ἢ ΒΟΠ]6η 18, ΘΠ ΙΙητηύθη ἀᾶσθρθη 
ΠΠῚ᾿ Ἰἤπρ6 16. ΟἿΘΟΠ]80Π6. ΠΔΠἀϑΟΠ 65 ΟὐοΥ οἰὐαΐθ (6 ΚΙ᾿ - 

ΟΠθηγοΥ 2 (61 σοὐθομθη ᾿οϑασῦ, 50. ΠᾶΡ6 Ἰοῇ α165. ἴῃ θη 
ΔΠΙΠ ΘΙ ΚαΠΡΘη ΔηΡΘΟΘΌΘη,, ἴῃ 46η ἰοχὺ 416 Ἰοϑατὺ ἄθι σοόπῃ- 

1100} τὺ γα] 1] ΘΙ ΘΙ μϑυ] τη θη ἄθη Πδη 480} 11 }06η Δαΐρ θη ιη- 

Τη6η. ὥὃ. Οὔθῃ ὃ 1. 

16 ἸΠΙΒΟ 6 ΔΗΙΘΙ ΚαΠρΘη. οΘ θη ΔΕΒ πη ἴδοι: αἷθ 

γι ]αηΐθη 461 σοί ΒΟ 6 ΠΔΠ ΒΟ ΠΥ] 06, 061 416 ΔΌν ΘΙ ΟΠ Πρ 6 
ΤηΘ1η65 ἰθχίθϑ γὸὺπ (ΛΘΥΓ ΠΔΠ ΒΟ ΠΟΘ Π θη ἢ ου]]οἴοσαηρ ἀπ 

Ογ0Π ἄθη δαβροαθθηῃ γοη (Δ Ρ6] οὔ πὰ 16, {Πρρϑυ τα, Μ88- 
Π]ΔΠΠ, Ηθγπθ, 16 Ἰοϑαγίθῃ (ΟΥ̓ ἀαθραθθ γοη ἀδθο]οηΐχ παπᾶ 
Τῦρο ο᾽ααθίθ 100}. πἰοηῦ ἀθουρθπθη χὰ αὔγίθιι, ἀὰ ΟἸΘΒΘΥ 
[αχῦ Ὀ6Ϊ Υ]6 16 φο͵ΔΙ Δ 500 η ἀπ ἸΘχΙ ΟΠ 1506 ὙΠΟ ΚΘΗ 

Ὀοπαΐχὺ ἰϑῦ, αἴθ προ ποῦ χὰ ἰὰρο ἴῃ σοῦ 51πη4. [ἢ 

ῬοίγοΥ ἀΟΥ γ0η ΤΠ] ὈοΙ Οὐ ρύθη γοοδ]ν ο ΥΘΟΠΒ] Πρ ἢ οἱ - Θ -ἴ, 

8 -ἰ, - 0, ΜΘ]0Π6 Ἃ16 ὈΙΒΠ ΘΙ ΠΘΙΔΒΡ ΘΟ ΘΙ ἴῃ ἸΠ1ΘΠ 

τοχύρῃ. πηοῖϑὺ ΘΙ θα] θη ΠᾶΌΘΠη., ὈΟΙΊΘΓΚΘ 10, ἀα85 10ἢ, (ΟΥ 

ΤΌΙΊΘΙΒΡ Δ 15. ΠΔ]ΠΘΙ, ἴῃ ΟΟΥ 1606] ππῚ 16 Παμἀβο}} ὉΠ 0}}6 
Ἰοϑαῦῦ δηροίγῦ μΡ06. Π1Θ γοὸὰμ θη σοὐϊβομ θη ΔΌΒΟΠΓΘΙΠΘΓῚ 

ΠΟΥ Πγοη θη. ΘΟΙΤΘοῦ θη. πη (16 οἸΌΒθ6η. 8η| τη. 5]ηα 

ΘἹΘΙ ΟΠ 115. ΠῖοῚ γουτηθτκῦ. 

010. ἀδηῖρθη Δηηπθυ τα ρ θη δἰπα Ὀοϑυπητηὐὺ (8. γ ΠΗ 
465. ρούβομθη [οχύθθ χὰ θη οΥΘΟ ΒΟ Π6 η. ἀπ Ἰα οΙ Ἰ ΒΟ ΘῊ 

18) Ἡΐουπδο Ὀϊ6. 10. 1,0. Υ, 8 ἐρωτῶ σε, ΥἹ, 20 τῷ πνεύματι; 
Χ, 24 ὑμεῖς πυσιβοίζοη ἀπᾷ ΥἹ, 20 τῶν οὐρανῶν ἴὰν τοῦ ϑεοῦ, Μο. 
ὙΠΠΙ7,.117 ἔτι ἔν ὅτε, Μίι. ΧΧΥ͂, 40 τῶν ἀδελρῶν μου τῶν ἐλαχίστων 
Ζὰ ΒΟΏΤΘΙ ΡΘΗ. 



Ἰη]οιπηρ,. ΠΧΥῚ 

Βαμἀβο υ ξο αι Γοδύχζιβί θη. ἴἢ ἄθη ΘΟμ θη ἃ] πἰοηῦ χηἱὺ 

ΟΙΠΘΙ ΤΠΘΠΡῸ [Ὧν ἀὰ5 γουδίδπηθ ἀὁ5. Οὐ βοὴ ἀπηδι!ρ 6} 
γαυαηΐθη χὰ ὈΘ]ασίθη, πὰ 6 ἴθ παν ἴῃ Μί. Υ, 4}. Υ. ΥἹ, 

0.1. Μο. 1 ἀἴο Ἰοβαγίθη ἀθὺ οΥ]ΘΟΙβόιθη μη ἀβο ἢ  }06 ἢ γ0]]- 
βέδηαϊο ἀΠΡΘΡΘΌΘη, ἴῃ θη ἀβριῖροι [θ1]6ὴ ἃἀοΥ να ΠΡΌ] ὴ 

ἴῃ ΟΥ ὙΘ06] ππὶ απ, 6 πὴ (6Υ οΟὐβοηθ ἐοχὺ 465 Μί., ψὸ 

Α πίοιύ γουπαπάθη, γοῃ 1.7, ἀθι 465 “{}., [μ0., Μο. γοὸὰβ ἃ 

ΡΥ ΘΙοῦ, πἀπα πὸ} 165. παῖ ΡΟΒΟ τ ἰπιηρ ἃαΠ α16. ἃ] οϑύθη 

ἀπ π]Ο ὑρβύθη ἉᾺ6]]6η, Ἃθη Θἰπαϊδίοιβ, Β, ὦ, ἢ, Τὶ 1 

ἄθη Εριβύο!η ἰϑῦ αἴθ χ8}} ἀ6. οΥΘΟΒΙΒΌ 6. πη ἀβοῃ 6 ἀπ 
ἸΠΤΟΥ γαιαηΐθη Υἱ601] ΘΟΥΠΡῸΤ; ΠΙΘΙ ΜᾺ] 6'η6. 5010η0 6]η- 

ΒΟ σἄπκαπρ ποῦ πούνγθηα!ο. Βοπαχὺ αγθ ἀ οὶ ΤΊΒΟΙ6- 

ἀοΥβ ΒΘ θθηΐθ ἀαβραῦο 465 Νοαθη Τοϑύαμηθηΐβ πα α16 ΚΙ6]- 
ΠΟΙ παηἀδαβραῦθθ (65 ΘΠ Ιο8, [ἢν βαγὰθ ἀπα ΝΟΘΠΗΘΙΉΪὰΒ 

ΤΊΒΟΠΘΠΟΥ5. ἀαβοαθο ἀοι δορθπαριπθα ἀπ 416 ΟΟΠΡ] αὐ Θ518. 

{ΠὈῚ: ἀἴθ Ἰοβασίθπ ἄθι Ἰα οι ἴβοθ. ΠΑΠ 56 Π 1} 8 η μᾶ06 ἰο᾿ 

ΤΟ ἢ ΔΈ ΒΒΘΓ 6 η}Ὶ ἃπ5 ΒΙΔΠΟΙ 8᾽ Ενδηρ ΘΠ] Διὶ αΠΔαΙΆΡΙΘΧ, 

5 δαθαϊαγαθ᾽ ΒΙΡ]ΊΟΤΠη ΒΔΟΓΟΤη 1 ]η8 0. ὙΘΙΒΊΟΠ 65. δη[1- 

απᾶθ, ἃπ8 ΟΘΓΙ ΒΙΘΒΙΔΠΘΙ Αϑραῦθθ 465 ΒΠΘαΙρΟΓΔΠ5, 8118 

ΘΟΓΙΘΠΘΥΒ ΔΙΒΟΆθ6 465 ΟΟαθχ ΑἸΡΊΘΗΒΙΒ 50.116 Δ15 ἀθη (Ὁ1η- 
"θη γΓ6 ἢ (65 Η]ΘΙΟΠΥΙΙΒ ὑπ (65 ΑἸΩΡΙΟΒΙ δύο δὰ ἄθη 
Ἐριβύθι πῃ ουυο ὐθῦ. 

ΒΟΥΒΟῚ Θα Πα] θη α16 ΔΗ ΠΟΘΙ Κα ΠΡ Θη Ὑ]6]6 7161 ΟΥ̓Δ 150} 

απ ΞΡ ΔΟΒΠΟΠ6. ῬΘΙΠΘΙ Καηρθη, 616 ἀαχὰ ἋΙΘμΘῃ 80116Π, (ἃ 8 
γΘΥ ΠΤ. η (65 ΠΟΙ βούΖουβ Ζὰ ΘΥ]δαὔθ1 ἀπ ἀθη 6561 (δ 

ΘΘΠΔΠΘΙΘ γουβ Πα Π15. χὰ ΘΥ]ΘΙ ΟΠ 61. 

ΒΜ ΠΟ δῦ ΠΙΘΙ ἀ6᾽ ὙΘΙΒΟ. σοιηδοῃῦ ἀθη φΟὐ ΒΟ Π6 

ΒΙΡοΙοχὺ χὰ οὐκ ἄτομα πἀπὰᾷ [θρϑύχζιβίθ θη, ΟΡ πὰ ψΙ0 661 

ρου βούζοι 485. ἴῃτῇ σου ]θροπάθ τ] 506. νουβϑύθῃθη Πδύ. 

ΠΔΡΟῚ ΠαΡ6 16. Δ5Β01᾽ ἀἄθη ΘΡθη φοηδηπύθῃ δ] θη ΘΥΚΙ ΤΟ] 

ἀον ΕΡ᾿βύθι πη, νου χιρβυγ 186. ΟὙΤΏΤη5 ΟἸανγθ ΝΟΥΪ ΤΠ Θϑυδηθ η{], 

αἴθ Θομη θα 6. γ0) ΜΟΥΘΥ ἀπά 46 Ὑήοὐῦθ πἀπὰ ἄθῃ νοι ῬΠ}]- 

ΠΡΡῚ σὰ Πδιηου θυ]οΐο θοπαὐψῦ. 



γΟΖΟΙ ΟΠ ἷ5 ΟΥ ΘΟθΙΠΟΠΓ6 ἢ ΔΙΌ] 1 ΖΡ ΘΙ. 

ὕγθοι. ἀϊθ σούίβοιθη. Πδμβο 6. 5. ΟΡοι ὃ 16. ΟἹ, -εΞ- 
ΒΘ θ6. γοη (δορὶ. πη [,ὅ)6, ΟἸἸΠηὴ ΟΥ̓. -ς ἀὐδιητη δ . 

ΤΠ. Μογοι οὐδ᾽ 100 ΜΕΥΘΙ --ῷι 1860 ΜοΥυθι, 10 φρο 80118 
ΡΓΔΟΠ6 ἃ. 5. Υ. 

γοη ἄθη ρο᾽θ ἢ θοΠθη ΠΗ ΒΟ ΠΥ }Ὁ6η (6 Εὐνδηρ ] θη 

ΚΟΙΏΙΘ ὈΘΒΟΠΘΙ5. ἴῃ Ὀοίγοηῦ: 5Ἰη τες Θ᾽ ΠΔΙΠΠο5. (ΘΙ 1 οὐδΥ 
51 ἢ, οΥβύθ παπᾶ, 51η“, βρᾶψου. οἰηροθίγαρηθ Ἰοϑατῦ; ἃ, ΑἸθχδπ- 

αΥΠ18 ἴῃ ΠΟΠΔΟΠ, ἃ1185 (ΘΙ την 465 [η} 06 18} πα θυ 8: 

Β, γαϊοαπι5. ππὰ 960 οηὐβίαπαθη; 4, οοὔθχ ΠΡ ΥΔΘΙηΐ ΘΥΤΪ 

ἴη ῬΑΙΒ ἃ18 ἀρ δηΐδηρ 465 {πη 187} πηᾳογ δ, γ0} γ61- 

βΟΠΙΘάπθη πἄπαθηῃ θθιαιθοϊνοὺ, ἀδποι Οἱ, Ο5, 8; Ὁ, οοάθχ 

Βοζᾷθ ἴῃ δι αρθ, 8 ΟΘΥ οὐβίθῃ πᾶ {06 465 Γἀπη!θ πη 18}1- 

ππηΔογβ, (61 Τύα]α χαμπβοηδϑὺ βύθμθηα, τὺ Τα οὶ ΠΙΒΟΠ 61 το - 

510. (4); Κα, οοᾶοχ ΟὙΡΙΪΒ ἴῃ ῬΑΙ5., τπὶ 860. σΟΒΟΠΓΊΘΌΘΗ ; 
Π,, ἴῃ ῬδΙ8. 88 ἀδθιηὴ δομύθη Δ. ππαθχῦ, ἄθῃ Ὑ αὐ Ο8 118 

ΘΠρ' γουαηῦ; «7, οοὗθχ ΘΔΠΡΆΠ]ΘΗΒ515. Δ115. ἄθιη πθαηΐθῃ 18}}1"- 
παπάουί. {081 ἃϊ6. ἃπᾶάδεθῃ θθΖθιππππρθη γρ]. ΤΊΒομομάουί, 

Νονύμ Τοδίαιηθηύαπιῃ, 6α. ὙΠ, Ρ. ΟΧΧΧΥ 

Οὐ θο 506. μαπαβο! θη ἄοι ΕΡΙβίοα : ον Α, Β, Ὁ 
5. ΟΡθη. 1), ΟἸΔΙοΙ Ομ ΆΠ115 ἴῃ ῬΑΙ15, 88 (61 δηΐδηροθ (68 

Βθ ΟΠ βύθῃ 18. πη ἀουβ, τη ἢ} 80}. ἀθθου αι οἰ νοῦ, ἀάποι 1 (ατ- 

ΒΡΓΠΡΊΙΟΠ 9 86}}10), Ὁ5, 5; Τὰ, ΒΔΠΡΟΙΤΉΔΏΘΗ 518, ἸΘὑχὺ ἴῃ 

Ῥοίοιβθαγο, 6ἷπΠ0 ΦΌΒΟΙ σοὴ Ὠ; Εἰ, ΔΟρΊΘΗΒΙ15, 1οὑχὺ ἴῃ 

(θη αρθ, 48 ἀθη ποαηύθῃ Δ} ππ4 61}; Οα, ΒΟΥ ΠΘΥΔΠΠΒ, 

ἴη ιθβάθῃ, τηἱὖ Ε' θπρ' γουναμῦ; ὦ, ΜοβαΘηΒ15, ἃ118. θιη 

πΘαπΐθη ΔΒ ὰηἀογῦ; 1,, ΛΔΗΉΡΘΙΙΟΒ ΠΟΙΊΔΠΠ8, ἃ8 (46186]- 
θη σοῖῦ. 

Δὰ βαγαβ ὑπ ΝΟΕΠΘΠΪα5. 51πὶ Α, Β, ΒΔ (δ αο1100- 

Απρτιϑίαπιβ 4. ἢ, Νἰπαθοιβ, ΕΔ, ἢ, βράθουο οοτγθοίαν) ὑπ 
ΟὐμΡ]. (Οοχμρ! αὔθ η515) οἰὀἰτ. 

16 σοι ὐρθύθη. Τα θι Ιβο οη Πα ἀβο υ ]}0η ἀο᾽ Ἰγαηρθ- 

ἸΙθη 5η4: ἃ, δ ΟΙΘΘΙ]ΟΠ 513, δι18 ἀθη νἱθ θη Δ} πα ογῦ; Ὁ), 

ὙΡΘΙΌΠΘΗΒΙ5, 88 ἀπ νἱουύοῃ Οὐοι [ἀπίγοη 14} }]αηἀογὺ; 0, 

“ιν. Δ δὲ 

᾿ 
[ 
Ἃ 

Ἵ ̓
 

᾿ 



ὙΟΥΖΟΙ οἷ. ον ΟΡ υοΠΐοι. ΔΟΪτ  Ζαηρ θη. ὩΧΤΙΣ 
- Ἢ 

(ΟΙΒοΥ ἴππ8., ατ5. ἄρ οἰ ἴοη Δ υ]ππάουῦ; ἃ, Ομ ΟΊ ΘΉ518, 

8. Οθθα:; ὁ, Ῥαϊαξπι5 ὙἸποθΟ ΟΠ 515, ἅτπι5. ἀἄθπὶ γἱθυύθη οὐ. 

{πη θη. Δ υαουῦ; ἢ, Βυϊχίαητθ, ἃπ85 ἀθπλ 5  βϑῦθη 18}}}"- 

παμπαάοτὺς; {1}, ΕἾ5,, χυγοὶ αἰΐθ πὰ ἀβο θη γὸπ Οὐτνου; οἷ᾽, ο5, 

ΦΥΘῚ ΞΔΠΡΟΙΠΔΠΘΗΒΘΒ:; 1, ΥἸΠΟΟΡΟΠΘΗ5185, 5. ἄθιη [{π|06} 

οἶον βϑθοῃβίθη. ΒΥ παπἀουῦ; Κ, ΒΟΡΡΙΘηΒ15, 16 υχῦ ἴῃ Τ ΠΗ, 

5. ἀοη υἱουῦΐθη οὐθὺ ἔη 6 Δ Πγ παπάογῦ; 1, ΠΟΙ Δ ΠῈΒ 

ἴῃ Βγοβίαθ, ἃπ8 ἀθπὶ βἰθροηύΐθη Δ υπἀογῦ; 4, ΜΟΠδΟΘΗΒΙ8, 

ἅτ ἀθηὶ ϑθοῃβίθη. Δ Πππηἀουῦ; τὖ θοαοαϊοὺ Τὰ], νρ Ὑ}- 

σαΐα, ἰὐλ γ]616, 10" οἰηῖσο, 1} α16. τηθὶβύθιι Παμ ἀβο υ  6 

ἄον [1]. θπη πἰοιίβ ὈΘΒΟΠάΘΓῸ 5. ΔΠΡΘΡΘΌΘη. ᾿ἰδὺ, θοΠησοῦ 

510}. ἀαγπιπΐου ϑὐθὺβ ἢ. 

Ιη ἄθπ ρίβύθιη. Ρθχθιομποὺ ἃ ἀϊθ6 ἄθηι ΟἸΔ ΟΠΟ Δ Π1Ὰ 
ἢ, 6 αἴθ ἀθὴὴ απο ΙΔ ΠΘΠ18 Εἰ, ᾧ αἴθ ἀθη ΑἸΡΊΘΠΒΙ5 Ε΄, ο' 
αἴθ ἄθπὶ ΒΟυ πουϊαππθ Οἱ ὈΘΙΘΘΒΟΠ ΘΟ π6 ἸαὐθΙ ΠΊΒΟΠΘ. ὙΘΙΒΙΟΠ, 

ΘΈΘΙΡἢ ΟὐδΥ στα (θη Ἰαὐθιίβοποι ὑοχίὶ 465. δ Υ]οΐβ, 6161 

αἴθ. σούβομοη ὈγπΟ δυο τι ὙΥ ΙΓ {61 ὈΘροΊ]οΙ Θί. 
Ἠδηαβο νυ θη. ἀον ναυϊραῖα βἰπαὰ ἃ (Αἰμαῦϊπ8), [18 

(ΕΠ 6518), [01] (Τοϊούαπιι5), ἀοπα (ΘομΔονίδηι8). Ὑοη 
Κιοποηγάξοιη. βἰμα Απραβύπαβ (Ααρ), Διθγοβίαβ (Λ.}}1.), 
ΑἸ ΤΟ αβίοι (ΑΙ Υδύ, ΑἸ υβυ ᾽ς, α16 ῬΆΒΙΟΥ ϑαθραθθ γοῃ 

1555), Ἡϊογομγ 5 (Ἡ]61), ΟΥρυίδητβ (Ογρυ), ΗΠ ατῖαβ (Π1]), 
ὙἹοϊονῖητ5. (ὙἹοί), ἐξά σέυσῳ, (Ομυγ 5) ἀμὰ οἰηϊρθ ΔΠ6616 
ΘΙ ΠΠγί. 

τΝ 3. ὑ ΄ ᾶῷῳ. 



ΒΟΥ σΠΡ 0 πη] χιιδῆίΖο. 

1 ροίϊβομθη ἰθχί: Ὁ. ὅ Μι.Υ͂, 82 1165 Ρὸ {ν ρο. ρ. 16 ΥΠ|Ι, 28 

Ἰ. Ιοϑῖβ ἢ, 9685. Ρ. 20 ΙΧ, 26 1. τοῦθ ἢ. πιουϊᾶᾶ. Ρ. 28 ΙΧ, 88 1. 858- 

ΠΑᾺ15 ἔ, Δ58}}18. Ὁ. 89 ΧΧΥΠΙΙ, 2 1. δηδίαϊ μη ἴπὰ ἔ, ἀπμαίπππ. Ὁ. δ1 ΧΕ. 

ΥΙ, 401. Ραΐμ Ὧν βαίαρ. η. 04 ΥἹἊ, 20 1. 20 νοῦ ἃπᾶποῖ. ρ. 218 Μο. 

Υ, 4 ἀκτῇ πὸ ρσαἰδπι]αη ἰκοῖπ αρδαῦζ 5611. 

Ιτὴ φ᾽ἸΘΟΒΙ ΒΟ θη ἰθχί: Ὁ. 6 Μί. Ὗ, 42 1105 αἰτοῦντι [ὃν αὐτοῦντε. 

ΡῬΡ. 1 Υ, 411. ἀσπάσησθϑε Εϊ: ἀσπάσητε. ν. 8 ΑΙ, 8 ὃπι θπᾶβ 1]. Κοπηπη8, 

[ἀν ἱγαρθζθίομοπ, ΥΙ, 4 1. τῷ χρυπτῷ [Ἂν τῶ χρυτιτῶ. Ῥ. 11 ΥἹ, 20 1. 

διορύσσουσιν ἔ. διορύττουσιν. ». 16 ΥἹΠΙ, 11. ὄχλοι πολλοί ἴ, ὄχλοι. 
Ὁ: 21 ὙΠ7;55.1. ὕδασιν ρ..80.Χ. 811. χξιος. μὲ 11 τ ΤΧῚ 1 ΠΣ 

Ρ. 9ϑὅ ΧΙ, 28 1. οὐρανοῦ Καὶ ἴ. οὐρανοῦ" καὶ. ν. 134 1ιο.1, 811. ὄνομα. 
Ῥ- 5858 Βὺ. ἸΧ, 24 1. οὖς. φι 1055 1 Ὁ. ΧΙ, 41. μεὲνὶ Ὁ’ Α0 0, πιο ἢ 

ἄρχεται ἴῃ ἄρον ἀθουβοησ. Ὁ. ὅδ6 1 ΤΊμη. 1,1 ΠΡ ἀθπ ραπκῦ πδο 

ἡμῶν. 
Ιῃ ἄθῃ δημ Υ Καπροπ: Ὁ. 2 σὰ Μί. Υ, 15. Ζ6116 9 νοῃ ππίθῃ 1, 1,6, 

ὙΠ ΒΘ. ὙΠ; 8.::}..8 Ζ , 28. 2616. 10 ας ν ἀππ|ς ΤΠ ΠΙΒ. 2. 5 9 

γ- 0.1. 68. ἡ, 66. Ζ6110.2 γα 1.60: τ 10: Ῥ. 1 ΖΝ ΣΤΡ ΖΝ 

ΓΟ ΧΥ͂Ι, 15 ποῦ Μί, ΣΧ ΧΥΙΙ, 65: νυ’ δ᾽ 2 Ὗ, 81: 16. ΒΕ απ ΠΝ 

ἋΟΥ δα]θοίλνα τι. 5. γ. ἀυσο ἢ ἄθη ΔΥ Κ61 αὐυ 6 ἀο0}} 01 ϑομύ ρο 50} βοῖπι 

ἀπ πἰομύ ααΐ ἄθπὶ οἰπῆπδθ 45 ΟὙἸ ΘΟ] βομθη ὈΘΥθΠ θη, 5. πιθῖπθ ΔΌΠδπα- 

Ἰὰπρ ἴτπη ῬΥΟΡΤΆΤΩΙΩΏ (05 ΕἸΓ ΤΟΥ ΡὙΠΊΠΔΒΙΠ5 1874 Ρ. 14. Ρ. 9 δὰ Μί. 

ΥΙ, 61. Μογοῦ ἢ ΜΆΥΟΙ, ΘΌΘΠΒΟ Ὁ. 24 σὰ ΙΧ, 10. Ρ».10 χὰ ΥἹ, 12 Ζ6116.9 

γι ἢ 1, 584 Τ δΆ. γ». 12 χα ΥἹΙ, 21 Ζοιῖὶθ 8 νυ. ἃ.1. ΧΎΥΠΙΡ ΠῚ ΠῚ 

Ῥ. 15 χὰ ὝΠΠ, 28. Ζο116 18 γν. , 1. νοχίοιαιρὶ ἐγ γουϑμοιαϊρῦ, Ὁ. 24. Ζὰ 

ΤᾺ, 16 2611 δ ν' αὰὦ 1. Μο; Π'. 21 ἢ Μο. ΤΙ, 2.1: 261180 ὃν. τἱὦ. 1. ΔΌΒΙΠΞ 

Ἰωὴρ, 76110.2 ὃ0σἍϑἍ.ἃν 1. Μι ΧΙ, δ 1. ΧΙ, 5... 30 Ζι. ΤΣ, 50. Ζ9116. 85. 

1.1 ΟΟὝΤΙΙ, 25..1 Ο. ὙΠ; 18... Ὁ... .238΄ ζὰ Χ; 25: 2616. 6 (ν᾿ ὧν 

ἀϊναδα]α ἢ, τὰ Ρραγαϊγααά]α. Ὁ. 81 σὰ ΧΙ, 2 Ζ26110 8 ν. α. 1. 1,0. 1, 18.1. 

ΤΟ. 1, 16. δὰ ΧΙ, 4 Ζ6119 4 τ, ἃ, 1. ΤἸΟΒαπῆθ ἢ, ἀοπαῆπο, Ῥ, 99 Ζ Δ τῦ 

1.1. Τῇ. Υ, 11 1.1 ΤῈ. ἸΤΥ͂, 11. Ῥ. 84 χὰ ΧΙ, 19:1. ΔΙ Ραπᾶ ἴ- ΠΒΡΆΠΕΙ 

Ῥ: 1 τὰ ΧΧΥΙ͂Ι, 171 Προ. πἴησι : 81] Ζυροθοίζί, 8. ζὰ 1 ΟΝ, υ ἢ Ὁ 

χὰ ΧΧΥΙΠΙ, 40 1. 1.0. ὙΠ, δ0 1, 110. ὝΙΠΙ, 80. Ὁ. 48.2.0 ΧΧΥΤΙΙ, 49 Ἰϑοῦτοι 

ΒοΛΒγαα : Ββαϊηναπι 1856 ἱπηροιαίν, 5. σὰ 1 Οἱ. ΤΥ͂, ὅ. ». 41 χὰ 5}. 1Π|͵ 4: 

αἴθ δηπηθισιπρ ἰδύ πᾶ} ΒΙκοϊτοῖπθ ΠΠ| Ὁ σὰ ὈουΟ ρθη, Ὁ. 49 χὰ Π|, 81 

26116 14 γι αἱ, 1. 661, 111,1. 8 1 641. 17 ῃ.. 04. φὰι ὙΠ, 29. Χο τ 

τ. 1. ΥἹ, 1 {ὖν ΥἹ, 2. Ρ. 69 Ζιὰ ΥΠΙ, 14: ἅα5 δαἀ]θοίν β801}18 οσβομϑὶηῦ 

δο 71, ΧΥ͂ΙΙ, 8. Ρ. 19 χὰ ΙΧ, 80: ἀϊο 5θ!]απρ γομ ἃ σὰ δηΐδηρ δύ 



Βουϊο ραησθ πἀπα χιιϑὶἐΖρ. ὈΣΣῚ 

βουιϑὲ πίτρθπᾶβ Ὀοϊοσέ. Ὁ. 82 δ Χ, 80: τὰ ἔϊν δέ ἀὰὸὰ ΠΤΕ. ΠΠ|,.12. 

π πὸ ΧΙ 95 το Ἰον ὰΚΟ ΣΥΡΙΙ ΠῸΟ ὙΠ ΟΤδο Ρ5.08 

πο υΥ ἘΕ ΣΧΙΠ ΝΡ ΧΠΤῚ 18: Ὃ. 121 χὰ ΧΥΠΙΙ 14 Ζὰ ΟΥ̓ ΠΟΙ 

ἔἰσθηῃ ποῖ 11 Ο. 1, 16. Ρ. 128 σὰ ΧΥ͂ΙΠ, 26 Ζ6110 ῶ ν. ἃ.: 88 ϑἰββὺ 

πἰον  ἰβααθ᾽, βοιάθση πὰ ,15᾽, ἀπᾷ αἰθ οτίθ 58} 1 Ρ}}8. --- διι8ὸ ὈΠάθπ 

οἷἶπὸ Ῥαγθηΐμοθθ. ρ. 126 χὰὀ] ΧΥ͂ΠΙ, 39: ἅνοτ ἀὰ8 ζΖιυροβοίχίθ οἱ 8. Ζὺ 

ΠΟΥ, δ. 

Ρ. 140 σὰ 1,0. 1, 78: 60]. 1Π|Π, 12. ιϑὺ ἀπτϊομίιρ ἀθου]]οίουί. Ὁ. 152 

χὰ ΠΠ, 28 1, ἀπίοτίαπ ἔτ ἀπίουέμαπ. Ρ. 188 χὰ ὙΠ|, 4: νϑυρὶ. αϑυίηρ,. ἴῃ 

ΖδΟοΥβ Ζοϊέβοιν. Υ ρῥ. 4239. ρ. 184 χὰ ΥΠ|, 4 ρασυμπηδῃαῖπι συφγιόντος ; 

δον αἰθ θυνοϊομαπρ ἱπὶ (οι ρυ5 γρ]. αοτῖπρ' 1. 1, Ρ. 301, 1θἄοοι ἰδύ ἀὰ- 

οὶ θδέ ἀπέου ἄθπ θοϊβρίθιοι 1,0. ΓΧ, 1 Ζὰ βύγοίομβοπ, γχὸ ΑἸΧΡᾳ τὰ γενό- 

μενα ΒΆθοη. Ρ. 195 χὰ ΙΧ, 10 ἐἶϊρϑ πἴηχα Νοϊκαπάαϊτηιβ ϑΚοῖσ. Ὑ11Π|, ο.Ψ 

Ῥ. 3038 Ζὰ ΙΧ, 54: ἄρδει ἀα5 Ζιροβούζίθ 6] υ9]. σὰ 1 Ο. [Υ͂, ὅ. Ρ. 204 Ζὰ 

ΙΧ, 00: σαρρ 8} ρΆ5ρ1110] ἀπελϑὼν διάγγελλε, Θὕθηβο 6 γρρὶ ναᾶθ οἱ 

αἀπυπίϊα. Ὁ. 2328 σὰ ΧΥ͂ΙΙ, 6: 10] ρἸαι 6 ποῦ τηθῃγ, ἀα55 ὈδΙΓὈΔΡΊΤΩΒ τεΞ 

Δα ρἰγαθοῦπι, γουρὶ. ΘΔ θϑθπίζ ππᾶ Τιῦρο, Ὀρρβίγοπιβ Οοάοχ Ασυρϑηΐθυβ 

π 15. Ὁ, 291 χὰ ΧΙ͂Χ, 21 Ζ6116. 7 ν. ὰ.:- ὕθου Δ Ὀᾶῃ ϑυδρδυ, 8. Ζιὶ 

ἘΠΕ. 16. 

Ρ. 306 χὰ Μο. 1Π|, 28 1. οπῖπθ ρϑοοαΐαμῃ ἢ, οσηηθ, ρῬϑοοδίππι. Ρ. 261 

χὰ Με. ΤΥ͂, 1: οἴη [ο]σοβαίζ ἴπὶ ἱπῆπιξν ἀπο} ῬῺ]]. 1, 14. Ρ. 28ὅ χὰ Μο. 

ἘΠ 4: ὙΒΕῚ ἀαυραυ 5. γα 1 ΟΧΥ, 29. Ὁ, 2917 π Χ. ἢ 2616. 1 να: 

Ἰ. οὗτος. ν. 801 σὰ ΙΧ, 84: δὐᾶτϊηποπ ἰδὲ ὅποι ΒΙκοῖτ. 1ΠΠἃ ΒοΥΖαβί6]]16η. 

Ῥ. 808 ζὰ Χ, 80: δου 8801 --- ἐά» 85. ζὰ Εἰρ!. ΙΥ̓́, 29. Ἐδθομπᾶδ 1, γϑὺ- 

τηίθέθ. Ὁ. 814 χὰ ΧΙ, 14: υϑϑαῖταῃ, δυθγιΐθη᾽, 5. Ζιι Καῖν. ὙΠ ἃ. Ρ. 880 

χὰ ΧΙΥ͂, 65 1. ἐμπτύειν αὐτῷ [ὃν αὐτῷ. Ρ. 8382 χὰ ΧΥ͂, 4: [Ὦρθ πδοῖι 

ΝΠ ΠΡ, Δ. υῦχα- ΠΟΥ; 160.:..}»,. 3989. χὰ ΧΥΙ, 1: Τοβίβηαβη ΤΕΥ: 

1|,.2 θεσαμέ πὰὺν πῇ ΑΒ. ρΡΊΙΟΠΟΒ. σὍΠΖ ἘΠΒΙΟΉΘΙΘΙ γΟΙΤ αἰ Πρ". 

Ῥ. 868 ζ2ὺ Βῦ. ΙΧ, 251. τὴν. ». 851 χὰ Χ, 19: πδοὸὲ Ρίυδα ἤρθ 

δτητη: (610. ν΄ 568: πὰ ΧΗ, 5:1..δ. Ὁ. 816. Ζὰ ΤΟ ΤΥ], δ: “ΠΟΙ, πδρε» 

“ξατεῖτε [ὕρο Ὠΐησα ῬΉ11. ΤΠῚ,16. Ρ. 8399 Ζ6116 1ὅ. ν᾿. π..]. ΧΙῪ, 21. ἔ. 21. 

Ρ- 401 χὰ ΧΥ͂, 6: β.π5 ππρουῦμη]ὁ} ἔτ ἐφάπαξ; νρ]. 1 ΤῊ, ΙΥ͂, 11. 

Ῥ. 406 ΖζΖὰ ΧΥ͂, 29 1]. υἱατγ]]}] απ δπ5 ἢ, υἱαν[}]}απᾶδπθ. Ὁ. 421 σὰ 11 Ὁ. 

ΠΕΣ} τοῦ ἴ- Τίνον. νυ. 4452. χὰ ὙΠΠ,,. 9. Ζ6116. 1 νοῦ οὐϑῆ 1. 8.20 

ΕΒ Ὁ τ. 4501] Ζὰ Χ, 101. υἱέτα ἔἰ. υἱΐχο, Ῥ. 480. χὰ ΘΟ]. ΥΙἹ, 8 Προ ἀϊ1θ0 

ΟΣ ΘΙβιηρ αὺἢ ΕΡὮ. ΤΥ, 22. Ρ. 499 Ζζὰ Ἔρῃ. [Υ, 29 ἴὔρ χὰ ἄθῃ 0616- 

βθπι ποῦ 4}. ΧΙΠ, 20 (ἀν τινα πέμιψω Ῥᾶμπα Ῥᾶποὶ 1 ᾿π88η674) ἴηΖιι. 

ΡῬ. 518 χζὰῬ ΠΕ ΤΙπ. [, 15 ΠΙρΡῈ ἀϊο γουνοίϑαπρ δυΐ 64]. 11, 11, ν, 618 

26 116 6 σ΄ τὶ. 1. βύθῃοπμᾶθῃ [1 βύθῃθπαθυ. Ρ. 620 Ζ6116 14 γ. ο. πδοῆ ,Ὦροτ- 

Ἰϊεΐεγε᾽ βοίζ Βῖπχα: ἅποῃ Μο. ΧΥ͂, 24 (υβηγαμπ)δηαπ8. ἴπα α18461]]πάδης 

γΑΒΕ]05 15. γα σραπαδη5 οο0) 15ὲ ἀἰ54α}])] απ Ζὰ 1686η. Ὁ. 620 Ζ6116 2 τ. α.: 

5Κ, ΠῚ ο ἰδὲ πιο ἀστοῖς ἀπᾶοσαπρ γοπ ταἱαγίγιιβη)απ δ π5. ἴῃ ταν βη16- 

᾿ ἄπη, βοηᾶρτη τηῖέ Ὑ ΟἸΠΠΊΟΥ ἄμπτο ἢ Θ᾽ ΠΡΟ ΒΙΘΌαπρ' γοπ γϑϑη σὰ ΠΟ] θη. Ρ. 680 

σὰ Κκοῖν. ΤΠ Ὁ 1βύ αἴθ Ῥθιηθυϊπιηρ ΡΘΙ ὉἰΑΥγ ἀπ ποἸ ηἴτη ἃ18 ρου 881 Ζιὶ 

Προπ, υρ]. Ρ. 618. 



ΡΣ ΉΥΎΡΣ ΜΠ ΡΙΑΡΝ Ὁ7 ἐς 

Ν ἃ 6 1 ἃ Ρ. 

Τὰ ρούβοπθῃ ἰοχύ: Ὁ. 11 ΜΙ. ΥἹ, 19 1. δἴνθαὶ Εν αἷγρα. Ὁ. δ1 08. 

ὙΠ, 415 .:1, ἸΗΙΒΒΔ 6155. Ἐ. ΤΑΙΒΒΔΟΌΒ5. Ὁ, 91 98 ΧΙ, 4.1. 7μ6 88. ἢ ΤΠ ἢ 

Ῥ. 195 1,0. ΙΧ, 12 1. οἱ ρϑ]οι βαπάδηβ ἢ. ρϑ]ϑὶ βαπάδῃϑβ. 

Ττὴ “δυο βο θη ἰοχὺ: Ὁ. 109 9, ΧΥ͂, 19.1. τοῦ, κόσμου τ 

κόσμος. Ῥ. 200 Μο. ΠΙ, 211. διαρπάσει ἔ, διαρπάσῃ. ν- 596 00]. 1,18 

Ἰ,. 12 νοῦ συνταφέντες. 

ἴῃ ἄθπ ΔηηοΥϊπηροη: ἢ. 68 Ζὰ 91. ὟΙἼΙ, 16 χὰ 18 τ. τ 1 Κ 

Ἐπ 6Υ 3.1 Ὁ. 5. ΆᾺΚ Καὶ, Ὁ ἴϑ 8: 8 Ὁ. 8. Ὁ. {7 χὰ 78: ΓΧῚ 7 1 πον 

Μο. ΥἹ, 54. Ῥ. 91 σὰ 9. ΧΙ, 41: ΟΑ δεαίίε ἘΠ88δῖ8Β; Ὧ85 Θιβίθ 1 {8} 

Ἡλαϊχὺ, Ὁ. 98 2. 9 σ΄ ὐἹ 1. ΧΙΠῸ 12 1. ΧΠΤ, 18: Ὁ. 119,21 “π 

Ἰ. 8. 8ὅ ἡ, 8.806. Ρ. 180. χὰ 1,0..1,.5ὅ: ΟἽΑ πιαῦίθ πδτὴο 1Ζ0Ὸ5 1705; 05 οἷπὺ 

1205 ἰβὺ τδᾶϊγί, Ῥ. 160. σὰ [ιο. 17,1 «. 18: 19 ν᾿ π.. 1. Τομδηποιῃ, [Ομ Π- 

πθη ἢ, Φομδππθῖη, Φοπδηπθη. Ρ. 156 χὰ 1,0, ΠΥ, 18: ΟΑ μαίίο ρϑηδβδῃ 

Ῥᾶπ8 ρδιη)δβίαη βᾶπ8, 00) δύ ὅογ [8161 Ῥου οὐ ρύ. Ὁ. 1716 σὰ 1,6. Υ11,, 2 

Ζ: Θ.0Ὑ. τι: βοίζθ 2 γόον Ξγα] γ αι ρ͵8. Ὁ. 119. Ζὰ 116. ὙΠ 21 αὐ 

ΤΥ ὙΤῚ ὙΙΕἜ. 18:.- }.0228..Ζ.. δ᾽ νῦν ἃ. ὙΊΧΎΠ, 6 ὙΠ: ΡΒ ποῦ ΠΝ 

Χ, 9.1, ΔΒ. 2. 8. ΕΠ Ὅ85.. ὃ. δ... Ῥ.᾿ 4250 δὰ 10. ΠΙ’ Τὰ απ 

ΟἸτδίο ἢ Χυιεΐο. Ὁ. δ18᾽ σὰ ῬΙ: ΤΥ, δ᾽. Ζ: 9΄υ΄ ἃ. 1 εὐ. Ὁ πα ΠΕ ον 

72. 17 ν, ο: πίοῃύ 18} θὰ βάᾶβτο τι. 5. ψγ., βοπάθσῃ 8} ι βᾶρτοὸ Ππαΐ 418 

ΒΔΠἀΒΟΏΥΠἿ; 65. ἤπᾶθί. 4150 Ἰκθῖπθ δηγθᾶθ βία. ρ. 0628 χὰ ὅ1.. Π ὁ: ἐν 

ΒΒ ΠγὰΠ5. 18} Ραΐθὶ βοιχοιέ Ὑ Ο]]ΠοΓ: ρα γαπᾶβ 184 για 5. Ραΐίοὶ. 

Ρ. 032 χὰ 51κ. Π| ο: ἐζτ βαη]ιρ. Βιπαάδηρδν]ο5. ναὶ βαῖπα βομτοῖθὺ ὙΟΙΠτπ ν᾿ 

5:1 η71|5. ΒΙπάδηρ αν 705. ναι οῖηδ. 



," 
- 

Αἰνάρρο! ο Ῥαΐ ΆΡΡαΐι. 

ΠῚ, 11 ΑΡΡᾶπ 1κΚ ἰῃὰ αὐ ἰχυὶδ ἀδαρ]α; 1 88 ἃ[Ὰ 

τηἶβ σαρο Πα, ΒΥΪΠβΡΟΖὰ Τη]8 ἰδῦ, ΒΙΧ6Ὶ ΙΚ πὶ πὶ γΔΙΡ8. οἱ 

ΠΑ ΠΠΘΙγ δ ηἀ5. πα παι Βκα γα] 5,ΚΟΠΒ 15; 588} ΡδΠ 1ΖΥ]5 
ἀδαροὶρ ἴῃ ΔΠτηΐη γϑὶ ΠΠ]ηΔ. 

Υ, 8 Αὐδαρδϊ βΡὲᾷϊ ΠΥ] Πα γη8, ἀπ Ρὰ] ρὰΡ ρὰ- 

Βα] γα πα. 
15 .... ἃκΚ ἃπ ᾿ὑκϑυμαϑίαβὶη, 14} [1610 8]]α τὰ 

2 - γ “4 

1Π, 11 Ἐγὼ μὲν βαπιτίζω ὑμᾶς ἐν ὕδατι εἰς μετά- 
, Φ 

γοιαν" ὃ δὲ ὀτείσω μου ἐρχόμενος ἰσχυρότερός μού ἔστιν, οὗ 
2 - 

οὐχ εἰμὶ Ἱχανὸς τὰ ὑποδήματα βαστάσαι" αὐτὸς ὑμᾶς βαπιί- 
σει ἐν σινεύματι ἁγίῳ καὶ πυρί. 

ὔ « - 

Υ, 8 αχάριοι οἱ χαϑαροὶ τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοὶ τὸν 
ϑεὸν διμονται. 

Π 16 Ὀγυοηβίϊοκο 05 Μί, Ζιιβδιητηθπ οὗνγαβ ὯΌΘΥ 6ἷπι ὙἹουῦ6] ἀθ5 ρυΐθ- 
ΘΕ ΒΟθοπ ἑοχίθβ Ὀρίσαρθπηαᾶ, βἰπα ϑυπιαϊίθη: 1. ἰΐ ἀ6Υ βοροπαππίρη ΚΘ ΚΟ ΘΙ ΠΒ 
ΠΡ 11 Ὁ 8.2. 1τπὶ ΟὐΟοΧ Αὐροπίουβ: Υ, 15--.- Υ1., 82, ὙἿΙ, 12---ὴῷᾷὶσ 1. 
Χ, 25- ΧΙ͂, 2656. ΧΧΥΙ, 10-- ΧΧΥΙ͂Ι, 19. ΧΧΥΙΙ, 42--- 66. 8. ἴὰ Οο- 
ἄοχ ΑἸηθυοβιαπιβ (1, 61 ὈΘΖΘΙΟ πο): ΧΧΥ͂, 88 -- ΧΧΥ͂Ι, 8. ΧΧΥΙ,68.--- 
ΧΧΥΙΙ, 1, αἷἶβοὸ 1δύ ἀορρϑὶύ νουμπαπᾶθη: ΧΧΥ͂Ι, 171-- ΧΧΥΤΙΙ, 1. 

ο 15. ΗΟ Ὀορὶπηύ Οοάοχ Αγροπίθιιβ. Ἰυκαυπδβίαριῃ --- ΟἹ, ἸυΚαγπδ- 
Βίαραπ. Ἰ᾿πΠπππ061Ρ, ἀϊ6 Παπάβομσ. τ. ΟἹ, [4150 1]υΐοῖΡ. ρσατᾶδ --- ΟἹ, τὰζπᾶ. 

ΠῚ, 11, ῬΙΘΒΟΙ ΥΟΙΒ ἰδύ ἴπ (6Γ ϑ]κθίσθῖπβ (ρ. 42 Μαββϑιηᾶηῃ) 808 
ἄρτη ροαδομίπϊββθ οἰξίσί, 80 4α85 ἀϊθ διβάγζοκο ἄογ ἀὐτῖρθμι Θυδπρο] θη 
τὴῖέ ἄθπθι ὌΠΒΟΤΘΙ Β[6}16 ΖΒΑΠΙ] ΘΠ ἤο55θη. 16 Ὑγοχίβίθ]πρ σὰ δηΐαπρ ἰδ 
οἰ χοπεϊμη!1ο, εἰς μετάνοιαν 1610, τπῖθ Ὀ6] Μο. 1,6; ἃμδμποίγαμαβ (χύψας) 
Βίατητηξ 08 Μο, δηάθὶπᾶδη βἰκαυἄδγαϊρ 5ΚΟ01}18 15 (λῦσαι τὸν ἱμάντα τοῦ 
ὑποδήματος αὐτοῦ) ἂι5 Μο, 1,6; ἄθτ βίπρυῖας βκοιῖβ (ὑποδήματος) οτῖη- 
ποτέ δὴ ὅΠι, χαὶ πυρί σὰ οπᾶθ 6816 διο} Βοὶ Μο. --- 88 ραρραηᾶα} ὁ 
ἐρχόμενος; ἀὰθ Ρατί. ῥσᾶθβ. μδὺ ἴπ| ΠΟΙ, 5110’. Τ1886. ΒΘὮΙ 560] ἴ6ῃ ΒΟ ΔΟΘΙΘ 
ἴοττα: ὅπ, ΥἹ, 51 Ἠ]ΑΙ 8. 56 Ἰραπᾶα, Μί. ΥἹΙ, 18. 14 νἱρβ 588 Ὀτὶρραπᾶα 
ἦπ ἔγαϊυβίαϊ, πᾶ δἤίοσβ 8βὰ αἰπιαπᾶα γοπὶ Νθ585145 (διββον 1 Ο, ΧΙ, 4). 

8. Αυβ Βκοῖτ, Ρ. 48. Ὠγαϊ πη] αἰτία Π8] χαϑαροὶ τῇ καρδίᾳ; οἷπ Οοπι- 
Ῥοβίζαπη {ΠΤ ΤΠΘΏΤΟΥΘ οΥ ΘΟ βοη6 ποσί τῖο ῬΏΪ]. 11, 2. βαιπαίγαβ)αϊ τὸ ἕν 
φρογοῦντες, α. Ἰθ1ά, 6. ἴῃ σι βαβκαυπθῖη υἱϑαπᾶθ ἔν μορφῇ ϑεοῦ ὑπάρ- 
χων. 1ὅ. ἀπᾶ ἸυΚαγπαβίαρί] ἐπὶ τὴν λυχνέαν: ΒργτΔΟΒ] 10} τνᾶτο δυο Πα Κατ- 

Βεγηλπαγαάέ, Ψυ]8]Α. 



᾿ Μαιμδα5 Υ͂. 

Ραμ) ἴῃ βδιηηᾶ ραγαᾶ. 16. 8γἃ [Π}{|4] 118 ᾿χγὰν ἴῃ 

ΔΠΟγαΙγ}]ὰ ΤηᾶηΠη6, 61 σ Βα Πγαϊηδ ᾿ἰχγατὰ οοαδ γαπγϑῦγα 18} 

ΒΔ. ἢ] πὰ αὐΐαῃ ᾿χγαιᾶηὰ βᾶηδ 1ῃ ὨΪΤΏ]Π 81. 

Ις --- 88 17 ὩΪ ΒῈρΊ]Δ]Ρ 61 αἀθιη]δι οαίαϊγαμ ὙἱῦοΡ ΔΙΡΡαὰ ῥταιῖ- 

ἔοῦαη8: Π] 481 σαὐαϊ 8 ΔΚ Ὁ5ΓἘΠ]|]ΔΗ. , 

Ἢ ἘΦ 18 Απηθῃ ἃ αἰρᾷ ᾿ΖΥ18, ὑπαὶ Ῥαΐθὶ π8]6 101} ΠΏ Π8 

]8} αἰγρᾶ, 7οὔα δ΄η8 ἰρρᾶχ ἃ1π8 β11Κ5 ΠῚ Ὁ5161}1|0 αἵ νἱοᾶᾶδ, 

πηΐθ Δ11αὐῶ γα] }1Ρ. 

ἴθ --- 8ὅ 19 [ΙΡ 8861 πὰ ρεαῦδ! 10 ἃῖηᾶἃ ΔΠΔΌΒΠπ6 ᾿ῖ10 τη] ΠηἸϑῦο Π0 

781 1α158].1 5υῶ Τη8 8, τηϊπηϊδύα Παϊδαάα ἴῃ ΡΙαἀδηρ γα] αὶ ἢ]- 

τηΐη6: 10 5861 [δ.}1}0 18} 1815]] 5νὰ, 58} ΤῊ1115. Παϊΐα δ, 1ῃ 

2 τὶ ς 

16 (οὐδὲ χαίουσιν λύχνον χαὶ τιϑέασιν αὐτὸν ὑπὸ τὸν 
΄ 2 ΦΞΎΎΩΝ - , Ν , - - Ρ) - 

μοδιον)ὴ, ἀλλ ὃποὶ τὴν λυχνίαν, καὶ λάμτίεξι πᾶσιν τοῖς ὃν τῇ 
5) ’ «ο΄ ΄ Ν - ς - Ὕ] - 

οἰχίᾳ. 10 οὕτως λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἕμσεροσϑεν τῶν 
2 , [οἱ 57 ᾿ρ ΡΘΡ Ν ΤΟ Ν ΄ 
ἀνϑρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ χαλὰ ἔργα χαὶ δοξάσωσιν 

Ὁ 2 “- 2 -- 

τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἔν τοῖς οὐρανοῖς. ᾿ 

17 ΠῚ νομίσητε ὅτι ἦλϑον χαταλῦσαι τὸν νόμον ἢ, 
7 τ - 2 - 

τοὺς πιροφήτας" οὐχ ἤλϑον καταλῦσαι, ἀλλὰ πληρῶσαι. 
Ἰ) Ἁ Ὁ. 29 

18 ᾿“μὴν γὰρ λέγω ὑμῖν͵, ἕως ἂν παρέλϑῃ ὃ οὐρανὸς 
χαὶ ἣ γῆ, ἰῶτα ἕν ἢ μία χεραία οὐ μὴ ππιαρέλϑῃ ἀττὸ τοῦ 
γόμου, ἕως ἂν πάντα γένηται. 

19 Ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν 
Χ ω- ΒῚ [ 

ἐλαχίστων χαὶ διδάξῃ οὕτως τοῦς ανϑρώπους, δλάχιστος 
7 Υ̓ γ “- , - 2 » ἀν «λ ΩΝ , 

χληϑήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν" ὃς δ᾽ ἂν σπτοιησῃ 
᾿ ν τ , , 2 - , - 

καὶ διδάξῃ, οὗτος μέγας κληϑήσεται ἕν τῇ βασιλξίᾳ τῶν 

17. οἱ αοιηΐαι --- ΟἿ, 6ἱ 1 ᾳοιαΐαι ; πο Πρρδβύγῦμι βίαπα οἔννἃβ ἄα,. δύ 
ΔΌΘΥ ὉΠΙΘΘΌΩΥ ὑπᾶ Δυβτδαϊσγί. 19. πιδη5 τηϊπηϊδία (16 ΒΟΒΟΏΓ, -τοο ΤΊ 18 

984 ἢ τηϊπηϊδία 61. 

πδδίαβαμπ τἱομερ, γρὶ. Μο. ΤΥ͂, 21 ἃπᾶ Τυϊκαγπαβία απ βαϊ]αϊᾶδιι, ΔθῸ. 1μ0. 

ὙΠΠ,.16 ἀπὰ ᾿υκαγπαβία θίπ 5810, 1.0. ΥἼΠ, 10 αὐ Ἰῖργὺ ράβα}1}} ἃ. ὙΠ], 8 

ὉΠ γαϊἀυΐμῆα ραβαῦϊ48, 16 ΧΧ, 18 ἀτγίυβιΡ ἅπὰ βᾶπα βύαϊπ πὰ 1,6 ΥΠΙ|, ὁ 

βαάτγαυθ ἃπᾶ βίαῖπα. ΥΕῖὶ, Μο ΙΧ, 20 υ. ΥΠ]Ι, 8, ραϊαρίαι 1,0 11, 7, 12. 

Μι. ΧΧΥ͂ΙΙ, 00 υπᾶ Νί. Υ͂, 25. ΥἹ, 80, 5Βεϊδάα ἃπα αἰστρὰ Μο. ΤΥ, 81 ἃ. 

20 Ῥαΐ ἅπὰ αἰχραὶ --- βαϊδῃδημβ. Οτίπιπι ατᾶτητη. ΕΥ̓ ᾿, 804. 19...1}]}} 
Ζυβαΐ Ὧο5. ἀροχβούζουβ. --- ἐάν (:::- αὐἰβοι. ἄν) νψισα ἴῃ τοϊαίγθιι βαζθπ 
γοπὶ Θοίθπ πίομύ αὐοροάνοϊί. --- ρδίαϊυ!θ -Ἰα15].1}] λύσῃ - διδάξῃ; (θΥ 

οομἤαποίίν ὈοΖοίομποῦ αἴθ θηὐογηίοτο, Ὑὸπ (0Γ ΟΥ ]]ὰπρ ἄογ ογϑίθα 

Ῥϑαϊπραπρ ἀρμάπριρο μαπαϊιμρ, γογρ]. ΜῸὺ Χ, 88 βαϑὶ πὶ πἰπηῖρ ραῖρδῃ 

βοίπαπα αΐι Ἰαϊδί)αϊ αἴαν τηῖβ, θῦθηβο 1,6 ΧΙῪ, 21. μου δυο 1 Ὁ. 

ΧΙ, 21 ᾿ινγάζαῖ βαοὶ παν Ράᾶπα Β]αΪ αἰρ θαι ἀτίρικαῖ Ῥᾶπα βύ1Κ], απᾶ 



Μαιμθᾶας Υ. ὃ 

Ρ᾽αἀαπσαγα] αὶ Εἰμῖηθ. 90. αἰρὰ ἃικ ἰχυδ βαΐοὶ πῖ}α] χηδπᾶ- 

οἾζοὸ γα} ᾿χγαγαῖ 208. ΘαΥ ΔἸ ἢ θὲ η5. Ρὰτ Ρ᾽1Ζ 0 ὈΟΚᾺ1]6 1}} 1ὰ- 

τ ῖβαϊθ, πὶ Ρὰϊ αἰ ἴῃ Ρὶαἀδηραγ 7] Πἰμηΐηθ. 21 Πιδι8]- 

ἀοαι} Ραΐοὶ αἰρὰμ ἰδὺ βαϊμη αἰγ χη): ὩΪ ΜΠ] }}7 18: 10 586] 

ΤΌ ΥΡΙΘΙΡ, 5Καϊα γαῖ θὶῦ βύαιιαϊ. 22. ΔΡΡᾶπ ἷκΚ αἱρὰ [2ν18 

Ραΐοὶ ᾿γαζι! τηοῦδοβ ὈΤΌΡΙ Β6Ι Πα ΠῚ Π]ἃ 508 76. 5κα]α. γα ΡῈ} 

βίαπιαϊ; ἱν βαθὶ αἰρὶρ ὈΓΟΡῚ βοὶπαιηπηὰ γα Κα, 5.1 γα} 

ΘΔ ΘῸΠΙΡαΪ ; ἀΡΡὰη 5861 αἰΡῚΡ ἄναϊα, βἰγα!α γαῖ θὴρ ἴῃ σαϊαϊη- 

πᾶν ἔπηϊη8. 329. 08] πὰ ὈΔΙγ 18. ΑἰρῚ Ροῖη ἀὰ Πππϑ]αθίδαᾷ 

᾽ - ς ’ ν « - σ᾽ »ὉἉ ᾿ ᾿ ἷ 7] ς -- 

οὐρανῶν. 20 λέγω γὰρ ὑμῖν οτι ἐὰν μὴ περισσεύσῃ ὑμῶν 
- - Α 2 

ἢ δικαιοσύνη πλεῖον τῶν γραμματέων χαὶ Φαρισαίων, οὐ 
Ἁ υ ἣ" Ρ᾿ Ν , - 2 Ων 2 ,ὔ 

μὴ εἰσέλϑητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. 21 ηχού- 
« γ , - 2 ’ ) , «“ 2 δὰ 

σατε ὅτι ἐρρήϑη τοῖς ἀρχαίοις Οὺ φονευσεις᾽ ὃς ὃ ἂν φο- 
’ Ἷ , ων Ν ι ς -Ὁ- } 

γεύση, ἕνοχος ἕσται τῇ χρίσεις. 22 ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι 
Ρ- . 4. »-ο - 2 -- ͵ - , - 

γᾶς ὃ ὀργιζόμενος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ εἰχῇ ἔνοχος ἔσται τῇ 
σ ᾿ «ι δ: ἮΝ ΠΥ Ὁ γὸ λ - ΑΙ ὯΝ Ῥι ΄ 5» 2, 

χρίσει" ὃς ὃ ἂν ξίπῃ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ Γαχὰ, ἔνοχος ξσται 
ᾧ συνεδρίῳ: ὃς δ᾽ ἂν εἴπῃ ἸΠωρέ, ἔνοχος ἕσται εἰς τὴ τῷ συνεδρίῳ" ὃς εἰσίῃ Πήωρξε, χοῦ ξοταν δ “τὴν 

Ἢ ,ὔ - ’ υ ἔ Ν - , 

γέενναν τοῦ σπτυρῦς. 28 ξὰν οὖν προσφέρης τὸ δῶρόν σου 

σοταθ 80 61. ΥἹ, ὅϑ ῃϊθαϊ τηδ]Ρ --- 14} ἀγρία ἀπά πὶ ὨαιρίδαΖο 
1,9. ΧΥΠΙ, 8 ὈΠΡ6 ρϑπιδί)5 141} οδανιρῖζαῖβ ρα; ἄδλπη ᾿βϑθϑὺ ἀπ ππὰ βρᾶϊξου 
(ἃ. π. ν] 61] 616 }}}) ἰυπκβὺ ἀα. --- 5808] Ζιιβαίζ πὴ ἄθῃ Ἶαν. Πάβομυ., Ὑ610}6 

510 (οὕτως) ἔν οὗτος, οὔον (Ὁ 61 Ὠ1η) 510 Ὦ1ὸ Βᾶθθη. ---ὀἪ 20. ᾿ζγαγδῖζοβ 
Βαταϊῃίοῖη8] ὑμῶν ἡ διχαιοσύνη δῖπ ἘΚΙΙΥ͂ΖΙ͂ --- ἡ διχαιοσύνη ὑμῶν. --- 
ὯΔ Ρᾶ8] οὐ μή; Ῥᾶὰ ,ἷὰ ἄθπι ἘΔ1]16᾽; Μο. Χ, 16 πὶ Ῥᾶὺὶ --- οὐ μή, 
σΘΥΘΗΠΠΙΟΝ ΠΌΤ πὶ. 22. 5ν816] εἰχῆ ---- [6] δῖη Β νυρ.0. 28. Ῥαΐγδῖβ- 
Βδτητπ615) προσφέρης- μνησϑῆς; (δ᾽ ρΟΙΒ0Π6 ΘΟΠ]ΠΟΙΥ, γ7061} ἄδθν μαυρί- 
Βα. 2 οἷπθ δυβογάοσαπρ οπὐμα]ύ, ἘΠδ Ζοὶρὺ 510} πϑηη]10}}. ἀυγοηνορ οσ 
θη ΟΠ] θἀθηβίθ οἰ ηῆπ85 405 Παυρίδαίζθϑ δῖ ἄθπ πιοᾶτι8 468 τοϊαὐίγθη, ἐἰθιι- 
ῬΟΓΆΪΘπ, Βυρούμθίβομθη πϑὈθηβαίζθϑ; [8110 ΘΟΥΒΟΘΓΟΙ ἴῃ (16 βρῃᾷτθ 68 
δοαδομίρη, ἃ. ἢ. ϑῃϑῃᾶ] 6 οἴπθῃ Ὀθίθη], οἷπθ δβιομῦ, ἄδηη ουβομοὶπί 
τηθὶβύ ἃ0 ἢ ἀθὺ ὩΘθοηβαύ 418. ἸΠΒΙΟΠΘΡ,, ὙΟ0Π (Θ᾽ συκυπηῦ θοᾶϊπρί, ππᾷ 
βίθῃξ ἴπὴ ΘοΟπ]μποίγ; Ὑρ]. 58. ΧΙ], 26 1801 π|1ῖ8 ἤγὰβ δηᾶθαμίἾαι, ταῖς 
Ἰα᾽βί)αϊ τι. 18} 1405] γὰβ τηῖβ Δηαθαμ οι, βυθσαῖρ ἱπὰ αἰΐἰα, Μί. Υ͂ 81 
φἰβαπαῆ Ρᾶῃ ᾿ἰδύ βαΐθὶ Ὠναζιἢ 5861 δῇορίαι 46η, φοραὶ 1ζῶὶ αἰβίαβϑαϊβ ὈΟΪκΟϑ. 
92 10 1Κ αἴβα ᾿ζυὶβ βαΐθι γάζα 5861 Δῆθι! ἢ 46η. βοὶ πὰ --- ἰαῸ} 1} Ρὸ Πποτίπομ. 
Ῥάρσοσθη 4Π. ΧΥ͂ΠΙῚ, 8. 1608] π|15᾽ ΒΟΚΘῚΡ (Ζιγ61{61105), ΘῈ Ῥᾶπ8 σάρραπ. 
ΥΕ]. δυο 1,0. ΠΥ, 8. -- 4101] τὸ δῶρον; ἔὔτν ΔΙΌΥ γϑυπηαίοία ΟὝἽΤΠΤῚ 
(τ. 8. ἄυβρ. 1 ν. 48. 65) {Ὀγ, ἃρβ. (ἰού, Οἰυογ, δᾶ, ζϑρὰγ (Οὐαί Υ͂, 
Ρ. ὅ80). Τ)κ5 νοτχύ ἰδέ Ὀ16 1θύχύ ποὺ Ὁπουκὶᾶτί. ΠῈ588 24 ροἷθα {{Ὁ ἀδ8- 
86109 δῶρον 5βίθῃΐ, ἰδὲ δύ σϑυομηποῖύ 465 ρούβομθη ἃ θθογβϑύζουβ τηϊῷ ἄθιη 
ΔΌΒαΤΙΟΙΚ ΔΌΖΙΘΟἾὮΒ6]Π ΔΉ ΘΙΊΘ556π, ΥρῚ. Ζ. Β. Μο. ὙΠ, 18 δπᾶθαβπδὶ 
Ροοθῖ ἀπαία! μΡ παραδόσει ἡ παρεδώκατε. Με Υ͂, 42 υϑροϊβποάδάμππ 
ἰαυτηΐοῖη ἐξέστησαν ἐχστάσει. Τιο 1|, 21 χαλεῖν Βαϊΐᾶπ ἀπ αἰραπ, ΙΧ, 
16 γνεχρός ἀλυρα υὑπᾶ πᾶυβ, ΧΧ, 31. 32 ἀποθανεῖν ραβυι απ ὑπᾶ ρὰ- 
ἀδῦρπδη. 

ἜΣ 



4 Μαιϊᾶας Υ. 

781} 761 πᾶ} ΘΙ 68. βαῦθὶ ὈΙΌΡΔΙ ΡΘΙΠ8. ΒΔ] ἤγὰ Ὁ Ρακ, 

24 αἤοῦ απ ΡῸ οἷθὰ βϑὶπα ἴῃ ἃηανα 7] 5] βίδα !5. 18} 

σαρσο [Δα] ΡῚ5. ΘᾺ ΒΙ ] 0 ὈΙΌΡΙ ΡΘΙΠδΙηΠηἃ, 18} Ὀ1Ρ6 αὐραροδηαϑ8 

αὔραν ΡῸ οἹρὰ βεἰπἃ. 

ᾳ Ξε 86 οὔ 81]α15. ν81]ὰ παρ]Δη45 ἃηἀαθύαπίπ βοπδιητηᾶ Βρτασΐο, 

ἜΔΑ Τ Ραΐοὶ 15. ἴῃ γίρα πὴ} πὰ; 08] ἤν αὐριθαὶ Ρὰκ 88 

ἁπἀἰαβύαιια, σὐααϊη., 18} 88. βίδα θα αὐρὶθαὶ ἀπαθαμύα, 18}} ἴῃ 
Καυκαγα σα ]αρΊαζ. 20 ΔΗΊΘη αἰρὰ Ρ.8., Πὶ ϑραρρΊῚΒ ΔΙ ΠΡ ΤῸ, 

πηὐθ Ἀ591015 ρβᾶπδ Τη]πηϊδύδη Κιηΐα. 

12 -- 81 21 Ἠδυβι θα} βαΐθὶ ΔΙΡ8η δῦ: ΠῚ ΠΟΙΪΠΟΒ. 28 ΔΡθᾶπ 

1κ αἰρὰ ἰχγὶβ βαΐοὶ γα ἢ 5861 9 1010 αἴποη ἀὰ ᾿αϑύοῃ 1208, 

7ὰ φ μουϊποαδ 1Ζ8] 1π ΠΔΙΤ 1 56] ΠΔΙηΠ]8ἃ. 29 10 1808] ἃιαρΡῸ 

Ροίπ βαῦα ὑδίηβυο τη8}2]8] Ρα, πβϑῦϊρρ᾽ 108, 18} γαῖ ἂἷ ῥβα8; 

ἐπὶ τὸ ϑυσιαστήριον καὶ ἐχεὶ μνησϑῆς ὅτι ὃ ἀδελφός σου ἔχει 
τί χατὰ σοῦ, 24 ἄφες ἐχεῖ τὸ δῶρον ἔμπροσϑεν τοῦ 
ϑυσιαστηρίου καὶ ὕσιαγε πρῶτον διαλλάγηθι τῷ ἀδελφῷ σου, 
χαὶ τότε ἐλϑὼν τιρόσφερε τὸ δῶρόν" σου. 

οὔ Ἴσϑι εὐνοῶν τῷ ἀντιδίχῳ σου ταχύ, ἕως ὅτου εἶ, ἐν 

τῇ δὲὸῷ με αὐτοῦ: μήποτέ σε παραδῷ ὃ ἀντίδικος τῷ 
χριτῇ, καὶ ὃ χριτής σὲ παραδῷ τῷ ὑπιηρέτῃ, κχαὶ εἰς φυλα- 
κὴν βληϑήσῃ. “26 ἀμὴν λέγω σοι, οὐ μὴ ἐξέλϑης ἐχεῖϑεν, 

ἕως ἂν αποδῷς τὸν ἔσχατον χοδράντην. 
21 Ἠϊχούσατε ὅτι ἐῤῥήϑη Οὐ μοιχεύσεις. 28 ἐγὼ δὲ 

λέγω ὑμῖν ὅτι πτᾶς ὃ βλέπτων γυναῖκα πρὸς τὸ ἐπιϑυμῆσαιν 
αὐτὴν ἤδη ἐμοίχευσεν αὐτὴν ὃν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ. 29 εἰ, δὲ 
ὁ ὀφϑαλμός σου ὃ δεξιὸς σκανδαλίζει σε, ἔξελε αὐτὸν καὶ 

-, ΝΣ, 

25. γϑῖ]αὰ Ὠιρ]απάθ, Ὀρρδίσ. ναὶ] ρ]πά5. 29. υβδίρ; 416 Βαπᾶ- 
ΒΟΏΤΠ ἃ. ΟἹ, υϑϑίαρο. 81 Ὠγαζαῃ; 416 Βδπάβοῃ τυ ἔνα Ὠγάζιῆ. 82 1ζοὶ, 
αἴθ απ βου! 1Ζ06. Α110 ἃ18 (ΘΓ νΘΥΘΟΒΙαπρ γῸπ 68 - Οἱ -ἰ, ἃ -ἂὰ, ἃ- 

ἡ 
24. σαρρ - ΡΆ51070}} ὕπαγε - διαλλάγηϑε; ἀἴθ5. ἀδγπάοίομ 1δὺ τσ 108. 

ὩΔΟΏρθαμπιί ΜΙ. ΥἼΠ, 4. ΤΣ, 18. Μο. Χ, 21; ἀυγοῖθ Ὧὰ Ὀοβοιρὺ Μύ, 
ΧΧΥΙΙ, θὁ5. Ὑιὶ6 Ἠ]ογ, βίθῃηῦ ἂῃ ΖΎΘΙύΟΥ 8060110 Ἰηῆηϊθν 1,06. ΧΥ͂ΙΠ, 22. 
Μο. 1, 44. Χ, 21. 7π. ΤΧ, 7. 11 οὗον οἱ Μο. ΥἹΠ, 16. Μι. ΧΧΥΠΙ, 49. 
ΤΧῚ 0; εὐ ΠΡΌΘΙ, Β1 9. Ξϑπ ΟΕ Ὑν χα ἢ ὩΣ ΤΙΤ. 86... .2.ὅ᾽᾽. αὶ νἱρα πιῖρ 
Ἰπιτοα] ἐν τῇ ὁδῷ μετ᾽ αὐτοῦ ἘΚΜΒΌΥ Ηρ κυρ -- μετ᾽ αὐτοῦ ἐν 
τῇ ὁδῷ. -- αὐρῖραϊ ΡυκΚ] σε παραδῷ; θυ ιομθπάθ τγουύβθ!]ππρ'. --- σἃ- 
Ἰάρ͵ατ8] βληϑήση, πιομῦ ππθἢτ σοπ ἴθ] ὩΡΠἄπρὶρ, ἀλη ῖσϑὺ ἀὰ ρθυγοσίοθπ 
ψογάοη᾽. 26. τπηϊηπἰβία ἔσχατον, ἀπρθηδι; βοπϑύ δύ ἔσχατος αἰατηϊδίβ 
Βροάϊχα, βρθάϊδίβ, Βρθαἀυπηϊδίθ, 27. αἴρῃ 181] ἐρρήϑη δῖπ ΒΟΈΚΗΕΌΥΔΡΙΚ 
-- ἐρρήϑη τοῖς ἀρχαίοις. 
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Μαίμδα Υ. ὃ 

Βαϊίχο ἰδὲ ἀκ βὰ8. οἱ ἐταηβύπαὶ αἴπβ Πρῖγο Ῥοϊπαῖχο 78} πὶ 
ΔΙΙαΐα 161Κ Ροὶη σααγιαβαὶ ἴθ σαϊαϊπηδη. 80. 781} 18 θα] ὑαῖηβνο 
Ροὶπὰ παμπ8 τηὰγ]αὶ βὰκ, αὐπηαῖθ ΡῸ Ἰὰ ἢ γαΐϊγρ αὐ ΡὰΒ; θα 110 

ἰδὺ δὰκ Ῥὰβ οἱ ἔτδαϊβύπαϊ αἰη5 ΠΙρῖγο Ροϊπαϊχθ 1.1} πὶ α]]α ὰ 

16 κΚ Ροὶῃ σατίπβαὶ ἴῃ σαϊαϊππαη. 81 αἰράμα] Ρὰμ ἰδὺ Ραῦΐθὶ 

᾿γαζιἢ 5αθὶ ῇθίαϊ αθη, οἷθαὶ ἰχαϊ αἰβύαββαϊβ θΟΚοθ. 92. 1Ρ 
ἱκ αἷρὰ ἰχγὶβ Ραϊοὶ γάζα! 8861 ὩΠ 6] 46 βοῖπα πὰ} [Ὁ] ]ηὰ 
ΚΑΙ ΚΙ Παββαι8., δα] Ρὸ πουΐποι, [8}} 8ὰ ἰΖθὶ αἰβαύαα ΠῸΡᾺῚΡ, 

ΒΟΥΪΠΟΡ. 88. αἴἴντα παιβι θαι} Ραϊοὶ αἰρᾶπ ἰϑὺ Ῥαϊγη ΔΤ] ΖΆ 1 : 

Πΐ τ ΓαΪ8., ἴθ ἀβοῚ 815. [ΓΔ Ὰ}111 ἃἰ θα η8. βοίπδη8. 34. ΔΡΡᾶπ 

ἱκ αἰρὰ ἰζυὶβ πὶ 5 δγδη 1118, πὶ Ὀ1 ΒΙτηπα, ππΐθ 0018 ᾿δύ 

σἾΡ5, 85. Π1} Ὀὶ αἰγραὶ, ππίθ [οἰ θαυ ἰδὺ Τούϊνο 18, 1} 

Ὀὶ Τα βδ]γηηδὶ, πἀπίθ Ὀδυτοθ ἰϑὺ ΡῚ58 ΤΙ ΚΊΠ]η8 ΡΙ ἀΔΗ1Β: 

, 2 Ἀ ΒΞ ,ὔἹ ,7ὔ εἰ 3] ,ὔ « - 

βάλε ἀπὸ σοῦ" συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἕν τῶν 

μελῶν σου χαὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμα σου βληϑῇ εἰς γέενναν» 
2 

80 χαὶ εἰ ἡ δεξιά σου χεὶρ σχανδαλίζει σε, ἕχχοιψψον αὑτὴν 
2 - " 9 "-"- 

χαὶ βάλε ἀπτὸ σοῦ" συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἕν τῶν 
μελῶν σου χαὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμα σου βληϑῆ εἰς γέενναν. 

Ἁ λ - 2 ἴω 

81 ἐρρήϑη δὲ ὅτι ὃς ἂν ἀπτολύσῃ τὴν γυναῖχα αὐτοῦ, δότω 
"- 2 Ἁ - τω 

αὐτῇ ἀποστάσιον. 82 ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι “τᾶς ὁ ἀπολύων 
Ν - 2 - Χ - Χ τὴν γυναῖχα αὐτοῦ “ταρεχτὸς λόγου πορνείας, ποιεῖ αὐτὴν 0 ᾿ 

- Ἁ Ν 2 ω 

μοιχᾶσϑαι, καὶ ὃς ἐὰν ατολελυμένην γαμήσῃ, μοιχᾶται 

88 πάλιν ἠχούσατε ὅτι ἐρρήϑη τοῖς ἀρχαίοις. Ουχ ἐπιορ- 
΄ 2 ΄ Ν - , Ν [τ ΦΊΉΕΥ 

χήσεις, αττοδώσεις δὲ τῷ κυρίῳ τοὺς ὁρχους σου. 84 ἐγὼ 
Ἁ - - Ἁ ’ὔ σ΄’ γ -᾽ ο, ΩΝ ο 

δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ομόσαι ὅλως, μήτε ὃν τῷ οὐρανῷ, ὅτι 7 μῆ 0 «7 
, ες Ν - -“ ἄ ᾽ - ΩΣ ο ς , Ψ 

ϑρόνος ἐστὶ τοῦ ϑεοῦ, 80 μὴτε ἐν τῇ γῇ, οτι ὑποττοδιόν 
“ - } -“- , 

ἐστιν τῶν ποδῶν αὐτοῦ, μήτε εἰς “Ιεροσόλυμα, ὅτι ττιόλις 

οπἰβίδπθηθ {6 Ώ]Ὸῦ ΠΔΡ6 160 Ὀθυϊομύρί, 6 Μαβϑιηᾶπη, δ ητθμα Τιὅθ6, 
ρρϑβίγῦσια, Ηρθυμθ 416 Ἰοβατύ (θὺ Βδπἀβοῃυ θη ὈΘΙ ΖΘ μα]ΐθπ ρῆθρομῃ. 
Υρ]. οἰπ]οιίαηρ 8 20 

29 ὈαίΐΖο 1851] συμφέρειν, νρ]. 5. ΧΥ͂Ι, 1. ΧΥΤΙῚ, 14. 1 Ο. ὙΠΙ|Ι, 
10. ΧΙ], 1. --- γρδάγιυθα1:) βληϑῆ -- Ὁ αν οᾶ ρ΄ ἀπέλϑη, γρ]. Μο. ΙΧ, 48. 
80 σαάγίαδβαὶ ἴπ βαϊαϊππδι] βληϑῆ εἷς γέενναν --- δῖπ Β τοὶ γρ εἰς γέεν- 
γαν ἀτιέλϑη ([ τοῖα 1 ΘΟ ππᾶτη), 81 Ῥαί61] ὅτι --- [610 ΒΟΡβῖα 
ἘΠ." -Ὁ 461] τὴν γυναῖχα, 685 16 }10 αὐτοῦ. --- αἴδίαβδαϊ5 ῬοΚο5] ἀπο- 
στάσιον, δ} ἔ γρ 11Ὀ6]] τη τθρυ δῇ (4 Ὁ Ἢ τϑρυάϊατα). 32. γάζα 586] 
486:10}] πᾶς ὁ ἀπολύων οὐθν ὃς ἂν ἀπολύσην ΥΕ]. 5π. ΧΙ], 46 Ὠναζὰὶ 
5861 ΡΆ]1Δτ}7]αὶ πῶς ὁ πιστεύων. ---τ 588, 1191] ὅς; ὥδον ἀ19 ἀϊπευάρτηρ; 
405 ἀοιποπβίγαίυ5 υρ]. Ζὰ 60]. 111, ὅ. 



θ ΜαΙΙδα5 Υ. 

86. π1} ὈΪ ΠαιΡΙ ἃ βΘΙ ΔΙ Πγ8ἃ ΒΥ 15. ππΐθ ΠῚ τηδρὺ αἷμ [9] 

᾿γοὶῦ ΔΙΡΡαι ϑναγὺ σαϊαθ]δη. 900 51]81}0 βᾶῃ γαστα ᾿ζυϑι 78 

Δ, πθ πθ, 1Ρ βαΐἃ 1η8η8 0120 βαΐπὶ τι8 βαητηᾶ ἘΡ1Π1Π δύ. 

98 Βαβι ἀΘἀαΡ βαύθὶ αἴραι δῦ: ἃὔρὸ πηα ΔαρῚη 14} {πηρὰ 

ππα πηρᾶὰ. 589 10 1Κ αἰβᾶ [2018 πὶ ἃπαβίδηαδῃ 8115 θη] 
ἘΠ56]Π]1η. 

ΙᾺ --- 38 ΑΚ 7081 ἤνὰϑ μὰ βύϑαθδι 1 []Πϑγοπ βοῖπα ππα., νδῃη- 

Ἃ61 ᾿πηπηὰ 8} ΡῸ Δηρθαϊα; 40 18} Ῥϑιημηδ ὙἹ]] Πα] η τ] Ρὰ8 

βίαια, 18} ρδ 148, Ῥοηὰ πἰηδη., δἤθὺ ἱμητηῶ 181} γα ϑί]δ. 
ΙΡ --- 89 41 988} 1081 ἢγᾶβ βὰκΚ δηδηδα]αϊ ταϑύα πᾶ, φαρο δ 

ΤΡ πητηῶ ὕγοβ. 42 βδιηπηδ Ὀ᾽α]α πη μὰ οἹθα15, 78} βαιητηδ 
γΠ] πη αἵ Ρὰ8. ΘΙ Πγἂη 515. Πἰ ἀϑνδηα]α 15. 48 Παυβι θα} 
Ῥαῦθὶ αἰρᾶμ ἰϑῦ: ἢΠἼ]05. ποηγαπα)δῃ Ροίπαπ Δ} ἢδὶ5 βαπᾶ 

ΡοΙπδηδ; 

ἐστὶν τοῦ μεγάλου βασιλέως. 86 μήτε ἔν τῇ κεραλῇ σου 
ὀμόσῃς, ὅτι οὐ δύνασαι μίαν τρίχα λευκὴν 1 ἢ μέλαιναν ποιῆσαι. 
51 ἔστω δὲ ὃ λόγος ὑμῶν ναί, ναί, οὔ οὔ" τὸ δὲ περισσὸν 
τούτων ἐχ τοῦ πονηροῦ ἐστίν. 88 ηχούσατε ὅτι ἐρρήϑη Ὃφ- 
ϑαλμὸν ἀντὶ ὀφϑαλμοῦ χαὶ ὀδόντα ἀντὲ ὀδόντος. 89 ἐγὼ 
δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ἀντιστῆναι τῷ πονηρῷ. 

2711} ὅστις σὲ ῥατπίσει ἐπεὶ τὴν δεξιάν σου Ἐτηνς 

στρέιννον αὐτῷ χαὶ τὴν ἄλλην. 40 χαὶ τῷ ϑέλοντί σοι κριϑῆ- 

γαι καὶ τὸν χιτῶνά σου λαβεῖν, ἄφες αὐτῷ καὶ τὸ ἱμάτιον. 
41 Καὶ ὅστις σε ἀγγαρεύσει μίλιον ἕν, ὕτταγξ μετ᾽ 

αὐτοῦ δίο. 42 τῷ αὐτοῦντί σε δός, καὶ τὸν ϑέλοντα ἀπὸ 

σοῦ δανείσασϑαι μὴ ἀποστραφῇς. 48 ἠχούσατε ὅτι ἐρρήϑη 
᾿“γαπήσεις τὸν σπτλησίον σου χαὶ μισήσεις τὸν ἐχϑρόν σου. 

86 δἴῃ [ὰρῚ Ὠνοῖύ δἰρῦαι βνατγύ Βαίαυαι] μίαν τρίχα λευχὴν ἢ μέ- 
λαύναν ποιῆσαν ἘΚΜΒΟΌΥΖ --- μέαν τρίχα λευχὴν ποιῆσαι ἢ μέλαιναν, 
ποιῆσαι τρίχα μίαν λευχὴν ἢ μέλαιναν. 81 87}1}Ὁ Ῥδ}] ἔστω δέ, νρ]. 
Ζὰ 5. ΧΠῚ, 24. --- τ βαᾶπιηα ὉΡ1111] ἐκ τοῦ πονηροῦ; ἀΪθ0 βυθϑίαπῖ- 
γίσπιηρ ον ααἀ]θούγα, ραγύϊοιρία πᾷ χα] νου ἴτπῃι (ἀΟὐβο θη. δύ απύθυ ἀθπὶ 
οἰπῆπθ5. ἄθ5. Οὐ θοβοπθη ἀπὰ πφ 0 ΡΥΪΘΟΠΊΒΟΠΟΙ Ὑγ01860. τηῖῦ ὔ]Π16. 085. τίϊ- 
ἸΚ615 ὙΟΥ 510}. ρορϑηροη, ὙΘΊΟΠΟΥ ἀδμον ἴῃ ΒΟ] ΟΠ θη. νου Ια Πρ 0 1. ΤῸ] 56] 0 
[6 }10, γΘηπ ΟΥ ἴπὶ ΟὙἸ ΘΟ ΙΒ θη. θη. 99. 41115] ,. ἀθουπαιρύ“,, νοπὶ αούθη 
πΔΟἢ 84 χιροδοίχί. 41 ΒΆ6 8815) ὕπαγε; ΡΟΓΒΟΠΟΥ ΘΟΒΪ ΠΟΥ τες συ  δο ἢ, 
ΠΠΔΡΟΥ. Ῥγἄβομθθ, ἀοοἢ 5. 42. ἴγο5] δύο --- Ὦ Ὁ Ρὶ γρ ἔτε ἄλλα δύο 
οὐθε ,411ὦὼ. ἄπο’, ρον ἢ πὰ Ἐρβὴ 42 σίθαϊ8] δός; βἱθα 8 “υἱομεῖρ γῸ ον 
ἀαυαουπᾶάθη γουβο Υ , ---- ΘΙ ναη 515] δαγνείσασϑαι , ΘΠ] ηθπ᾿, ἀδρθροη 
Ἰοῖἤγαπ , δ Β] 61 πο πη’ 1,0. ΥἹ, 84 ἃ]. 48 ἢαϊθ βαπά], ἀὐοὸν 44 ἢ]δπᾶδ; 1 υπ- 
φοράν οἰκὺ 16 ὑπ ΧΠΠ. Δ, ΒΟΊΧΤΙ, 9. ΝΟΥ, 10... ὙΡΙ: Νὰ νῶν ἃ 22. 
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ἢ 44 ΑΡΡδὰ 1Κ αἷβὰ ἰχνὶβ: Ε1]0}0 Π]Δ 45. Ἰλυαγαπ5., ΒΓ Ρ]1} τὶ ---- 40 

Ρᾶπβ υὐἱκαπληβ ᾿χυ]δ,. γαὶϊὰ ὑαι)α}} Ραΐμη αἰ] Δ} 1ΖΥ]8, 

78} ὈϊΪα]αΡ ΟῚ Ρᾷη8 ἀΒΡυϊαα μἀλ}8 ᾿χνὶδ; 40. οἱ γαγραὶρ δπ- 

7Ὰ5 αὐ ᾿χγανβ ΒῚΒ ἴῃ ΙΔ ηλ, πηῦθ ΒΌΠΠΟ 561] πΠὰ ἘΤΤΔΠ- 

Π6 1} ἃπὰ ἘΠῚ] Π5 18} οούδηβ 18}} ΤΊΡ610 ἃπὰ οα ΤΙ Πα η5. 8} 

ἃπϑ ᾿ἱπυ]ΠΔ 8. 
40 9208] ἃκ {]Ὸ}Ρ Ρᾶη8 {ΟΠ ἀΔη5. ᾿ΧΥΪΒ ΔΙ ΠΔ 8, ᾿γῸ πᾶ --- 41 

τηϊχάοπμο ΠΑΡ ὁ πἰὰ 8} Ρὰϊ ΡίπἋο Ραΐα βᾷτηο ἰαι]δηα ὃ ἐπ 
ΑἹ Ἰὰ} Ἰαθα] ΦΌΪΟΙΡ Ῥᾷη8 ἔΠΠ]ΟΠ5. ᾿χγαγδη8 βαθαϊηθὶ, ἢγΘ 

ΤΟ Χ0 ἐδ}}} ἢ πὰ 18}1 πηοία}]08 βΡαϊᾶ 8810 ἰδυ]απα ἢ 

44 Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχϑροὺς ὑμῶν, 
εὐλογεῖτε τοὺς χαταρωμένους ὑμᾶς, χαλῶς ποιεῖτε τοὺς μι- 

σοῦντας ὑμᾶς, χαὶ προσεύχεσϑε ὑπὲρ τῶν ἑπηρεαζόντων 
χαὶ διωχόντων ὑμᾶς: 40 ὅπως γένησϑε υἱοὶ τοῦ πατρὸς 
ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς, ὅτι τὸν ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ 
πονηροὺς καὶ ἀγαϑοὺς καὶ βρέχει ἐπὶ διχαίους καὶ ἀδίκους. 

40 Ἐὰν γὰρ ἀγαπήσητε τοὺς ἀγαττῶντας ὑμᾶς, τίνα 
μισϑὸν ἔχετε; οὐχὶ χαὶ οἱ τελῶναι τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν; 41 χαὶ 

ἐὰν ἀσπάσητε τοὺς φίλους ὑμῶν μόνον, τί ττερισσὸν ττοιεῖτε ; 
οὐχὶ χαὶ οἱ τελῶναι τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν; 48 ἔσεσϑε οὖν 

44 ῬΙᾺΡ])Δ1Ρ Ρᾶμ5 νυν καηᾶδηβ 1Ζ0158, γα1]ὰ δα] βαῖπι Πιαἰαπάδηι 
ἴ20118] εὐλογεῖτε τοὺς χαταρωμένους ὑμᾶς, χαλῶς ποιεῖτε τοὺς μισοῦν- 
τας ὑμᾶς ΘΕΚΤΙΜΒΤΙ͂ οἵ --- 6810 τὰ ὅπ Β Καὶ 000, ἄθγ οὐβίθ βαΐζ εὐλογεῖτε 
τοὺς χαταρωμένους ὑμᾶς Τ6Ἐ1ὺ ἀοῃ ἴῃ 10 (ΈΊΒΒ6Ὶ ὁ 6) νρ; δίῃ νοοῖ Π Εἰοού 
ὙγΘΙσμῦ ΟΟΥ ροίδβομθ ἰοχύ 80, ἱπᾶορπη απϑίαϊῦ χαταρωμ νους νΥκαπδ1}5 
ἃ. ἢ. διώχοντας 5ιεῃύ. Ναπ μοὶβϑὺ 65 ἂπὶ 56} 7055: ὈΙ1α7]41]}Ρ ὈΪ βᾶπβ ὈΒρτῖα- 
ἰδπδλτι5 120]15 προσεύχεσϑε ὑπὲρ τῶν ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς, ἃῦον ἀ16 ἄρτ. 
Βᾶθοπ Θηύνγοαον προσεύχεσϑε ὑπὲρ τῶν διωχόντων ὑμᾶς (ϑδῖπ. ΒΚ ὁ0ρ) 
οὔον προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν ἐπηρεαζόντων χαὶ διωχόντων ὑμᾶς; οἵἕοι- 
θὰτ ψὰῦ 14} υγικαπᾶδηβ διιβρϑία!]θη, σπαγὰ ἅτ ταπᾶθ ὈΘΙΡΘΒΟ ΤΊ Θ ρθη ππηᾷ 
γοταγαᾶπρίθ ἄδῃπ (α5 [τ χαταρωμένους φοδοίχία πού, οἴνα ἔλα βαπαδη85 
οὗον ππΡὶβ]απάαπ5. Ζα πβρυϊαΐαπαδηβ Ὑρ]. 1.06. ΧΥ͂ΠΙ, ὅ. Μο. ΧΙΥ, 6, 
γ͵Ὸ πβρυίαΐαη --- χόπον παρέχειν. ἘΠῚ ρᾷπς ἀμπη]οηοΣ Πογραπρ [ἀπ 
1 Τίπι. 1, 18 5ίαίί. 48 δηὰ ᾿πυϊηαπη5] ἀδίχους; ΠΟΙ 16 νι ιθαθυ μο]πηρ; 
ἀογ Ῥγᾶροβιίοι 5, Ζζὰ 1 ΤΊμ. 17,2. 40 δ1Π81Π8] Ζυβεΐζ 65 ᾿βθγβούζουβ, 
ΥΡ]. σὰ 1,6. ΥἼ1, 39, --- Ραϊ Ρῖυ 40] οὗ τελῶναι; βα1 Ρίπαο (οἱρϑηΐ. οὗ 
τῶν ἐϑνῶν) Ὀοάθαυίοί οἵὗ ἐφνεχοί; ἀὰ ἴτα πδομϑίθῃ Ὑθ 56. Θ΄Π6 8ΔΠ28}}} γῸῈ. 
ΠΑΠἀβο τ οι ππᾶ ᾿μδπι θη. ]10ῃ} ἢ, ἀπβία! οὗ τελῶναι (τηοία1]05) οἱ ἐϑνικοί 
Ῥιοίοπ, Πορύ 695 πᾶῃθ6 Ζὰ ὙΟΙΙ πίοι, (455 ὉΥΒρΡΥΪΠΡΊ]Οἢ. συμ] πηοίαγ]05 
βίαπα ὑπὰ 4855 (Γ᾽ ΔΡΒΟΒΤΘΙΡΟΥ ἀδθ Ζυγοὶΐθ τηοίαι]ο5 π80} ᾧ ΔὈδΠΑΟΙΤ 
ὙΟ]]6, πίαίί ἄσθββθῃ ΔΡΘΥ ἃπ (88 οτβίθ μοτγὶθϑύ. 417 {π|]0η45] φίλους 
ἘΚΙΜΒΌ ΜῈ --- ἀδελφούς, --α τηοίαγ]05] οὗ τελῶγαι ἘΚΤΙΜΒΌ ΚΖ ἢ Καὶ -Ὁ 
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48 511810 πὰ 705 [ὉΠ ο]αΪ, βϑγαθγο αὔδα ᾿χγᾶν 88 1π ΠΤ ΪΠΔΤΩ 
{11 [015 δύ. 

2 ΥΙ, 1. Αὐϑδῖῃνθ διγηδῖοη ᾿ἰχγατῶ πὶ ἰδυ]δῃ ἴῃ ἃπᾶ- 

γα] Π]ΔΠΠηΠ6 ἀὰ ϑδιῆναη ἴπ|: ΔΙΡΡαι ἰαὰη πὶ Πα θα ἔΓ8 1 
οὐδ ᾿Ζυδιϑιηγηἃ βδΙΏΠΊ8, 1 ΠΙΠ]η81η. 2. βᾶῃ πὰ [δ}818 ἃ1- 

Τ810η, ΠΙὶ ΠΌΤ] 8. ἴαυτα Ρ8, βϑνᾶϑθυθ βᾷ] [11πΐδη5 ὑδα]απα 

1π ΘΘΘΠΠΊθΙΙ. 186} ἴῃ ρΘ  ΠΠΒΊ1η., οἱ Πα ]παᾶδα Πα] τη ηΠΆ1Ι, 

ΒΙΏΘη αἸρὰ [ΖΥ18, ΔηΘΠΘη αη τηϊχάοῃ β61η8. 8.ϑ 10 βμὰὺκ ἰδὰ- 

Ἰδμάδη ΔΙ Π]810Π, πὶ Υἱῦ Β]ΘΙ ἀστοὶ βοῖμα να ὑδα}}} ὑαῖῃβυο 

Ραμα, 4 οἱ 51]81 850. ΔΙΊ ΔΒ ΔΙΓρὰ Ροίπα ἴῃ [Ὁ] 8η7ὰ, 18} αὐδα 

»ἢ ἴων -Ὁ Ψ - 

ὑμεῖς τέλειοι, ὥσπερ ὃ πατὴρ ὑμῶν ὃ ὃν τοῖς οὐρανοῖς 

τέλειός ἐστιν. 

ΥἹΙ, 1 Προσέχετε τὴν ἐλεημοσύνην ὑμῶν μὴ ποιεῖν 
7] -Ὁ ᾽ ’ὔ Ν Ἀ { ἊΣ Ἂ ἌΕ, ΒῚ 

ξμχύροσϑὲεν τῶν ἀνϑρωώπων πρὸς τὸ ϑεαϑῆναι αὐτοῖς" δ8ῳ 

δὲ μήγε, μισϑὸν οὐχ ἔχετε παρὰ τῷ πατρὶ ὑμῶν τῷ ὃν 
- 9 - Ὁ. - 

τοῖς οὐρανοῖς. 2 ὅταν οὖν ποιῇς ἐλεημοσύνην, μὴ σαλτείσῃς 
ξισιροσϑέν σου, ὥσπερ οἱ ὑποχριταὶ ποιοῦσιν ἐν ταῖς συνα- 
γωγαῖς καὶ ἐν ταῖς δύμαις, ὅπως δοξασϑῶσιν ὑπὸ τῶν ἀν- 

3 ΄-Ὡ 9 - 

ϑρώπων. ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσιν τὸν μισϑὸν αὑτῶν. 
[ων Ὁ 9 

8 σοῦ δὲ ποιοῦντος ἐλεημοσύνην μὴ γνώτω ἢ ἀριστερά σου 
, δ. Ὁ ,ὔ [φ 3 ς 5) ΄ 5 

τί ποιεῖ ἡ δεξιά σου; 4 ὅπως ἢ σου ἢ ἑλεημοσύνη ὃν 
- - - - 2 

τῷ κρυπτῷ, καὶ ὃ πατήρ σου ὃ βλέπων ἕν τῶ κρυτιτῶ ἄστο- 

4 {1Π5π1ὰ, 16 Παπαβο τ []Π8]8; ἀαρορθη 6. {{]}]5}]8. 

οἱ ἐϑυνυκοί. 48 5ἃ ἴῃ Ὠϊτηϊπαπ] ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ὈΙΕΞΚΜΒΌΖ Ὁ ρ»Γ1 
-- ὁ οὐράνιος; γ8]. 58 αν ΠΪτη]πατη ὁ οὐράνιος ὟΙ, 14. 206. 82. [π6. 
11, 18 ΒΙπηϊηἸκυπαΒ --- οὐράγιος. ΥἹ, δ ΔἰρΡαι] εἰ δὲ μήγε; οἱρ πη], 
ἴῃ ΔΏάογθη 1[4116᾽, 5. Ζὰ 1 ΟοΥ. ΙΧ, 3. ἔγατῃ αὐ] παρὰ τῷ πατρί, 
5, ΖΧ1 Ὁ, ΧΥῚ,. 2. 2. δαὶ 11π0818] οὗ ΣΝ 0 ΔΡΠ ΚΟ βομύ ἴπὶ 
Οοὔΐβομοι οἵδ, ὑγθπη οἷπ ΠΟΙΘη ἱπΠ| ὈΪΌΓΆΙ οἷπθ ο].5860. ὈΘΖΘΙΟμ ποῦ, Ῥαϊ 
ΒΙροπῖοβ, Ραϊ Ὀοϊκαυοβ, Ραϊ Ἐδγθιβαϊθὶβ, μα] σϑὶκθ, μὰ] δυλιυμηϊδίαπβ ρα- 
7 η85., δ 0 ἢ Ρίχο Οδάάδτγοπο τππᾷ 11.,) 4}. ᾿ἴλδὲ βίοίβ Βαϊ πάρ]θῖ58. 8. Ῥὺκ ἰδὰ- 
Ἰαπάδη} σοῦ ποιοῦντος, ἀ00. ΦΌΒΟΙ (νε!. Οτία ΟἽ. ΙΥ̓ Ὁ. 900 ὦ 
Μο. ΥἹΙ, 22) οὔθν Αθ ιἄπιρὶρ γ0 π᾿ ΥἹΟ, ψ|0 ἴπ ἃ Ὁ “ἰ0 [δοϊοπύθιη δ 4 80 
ΑΣτβα Βα ΤΕΡα Ροΐπα] σου ἡ ἐλεημοσύνη, “ἃν αθοπ ἢ 1 νρ ἡ ἐλεημοσύνη 

. Ἂ) Ὑοπ ΠΟΥ ἃπ {ΠγῸ ΙΟἢ αἴθ συ! Π]βοῖοη. ππα Ἰα οὶ αἴβομοι. παπᾶ- 
ΒΟ υ ἴθη ἴῃ (ΟΥ̓ ΤΟΡῸ] παν ἀάπη ἅπ, ὙῸΠῚ ΟΟΥ φοίϊβομο ἰοχύ πῖομῦ ὑ]0 
σον ὕπ] 10} πὶ Κ. 7 συβαιημιθη. σοῦ, ππᾷ ἃπ0} ἄδππ πιϊ Ὀοβομγἄπκαπρ, 
δυΐ Βιπαϊίίουν, Β, Ο,}),1, - ; 
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Ῥοὶπ5 8861 Βαϊ ΠΡ ἴῃ {Ὡ]Π 57, ἀβοῖ}} Ρ8 ἴῃ Ὀαϊ ἢ οῖη. ὅ 18} 
Ῥὰμ Ὀ᾽α]αΡ., πὶ 51} βγᾶβυθ ῬΡὰϊ 1ϊπΐαμβ; ἀπύθ ἢ] ΟΠ ἴπ 

σα] ΠΡ 1} γα] δύῃ) 9]. 010 ϑβἰαπαδηἄδηθ Ὀ]α]4Π, 6 

σα πη] αὶ πατι ΤΠ ΠΔΤη. ὩΠΊΘη αἰβθὰ 1ΧΥ18, Ραῦθὶ Πα θαπα τηϊχ- 

ἄοη βοῖπᾷ. ὁ ἴθ Ρὰ Ρᾷῃ ΡΙα]αῖθ, ραρο ἴῃ ΠΘΡΊΟι. μοἰπὰ 18} 
σα Καπ 8 Πδυχα] βοῖπαὶ 1461 ἀπ αὐπ ΡΟ Ππαϊητηᾶ ᾿ΔΠΠηἃ 

ἴῃ Γ]ΠΒη]ἃ. 18} αὐΐὰ ΡΘΙμ8 5861 βϑ1η γι} ἴῃ {ὉΠΠ5πη]ὰ., ἀΒΡῚ0]Ρ 

Ρὰβ ἴῃ Ῥαϊτ τ οίη. 

{ ΒΙα]απἀδηϑαρ Ρᾶη. ἢἰ ἢ] γα 741} ϑνάθυθ μα] Ρίπ0; πὶρ Ξε 48 
Ρυρκοὶρ ἱπὶ ἃὰκ οἱ ἴῃ ἢ] θῖπ βοὶπαὶ ἃπαΠδιβ]αϊ μᾶλα. ἢ 

8. ΠῚ ΘΆΪΘΙΚΟΡ πὰ Ραΐπη; ναὶ ΔῈ αὐΐὰ ἸΖΥΔΥ ΡΙΖ6] 708 βᾶυγ- 
ὈᾺῸΡ, ἰδαυθῖζοὶ 15 10] ἴπᾶ. 9. 5γἃ πὰ Ὀ]α)8 1} 185: Αὐΐα 
ὈΠ58 ΡῈ ἴῃ ΠΙΠΪΠΔΠΊ, ὙΘΙΠΠΔΙ ΠδΔΙη0 βθὶη; 10 αἰτηδὶ ῥὶπα]- 

νῦν. υ “- - Ν ο , 2 

δώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ. ὅ χαὶ ὅταν τιροσεύχησϑε, οὐχ 

ἔσεσϑε ὥσπερ οἱ ὑποχριταί" ὅτι φιλοῦσιν ἕν᾿ ταῖς συγαγω- 
γαῖς χαὶ ἕν ταῖς γωνίαις τῶν πλατειῶν ἑστῶτες τιροσεύχε- 

, -“-- - ) 29 - 

σϑαι, ὅπτως φανῶσιν τοῖς ἀνϑρώτιοις. ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι 
2 ΄ Ν Ν 3. ὦ Ν ΝΟ , 7 

ἀπέχουσιν τὸν μισϑὸν αὐτῶν. 6 σὺ δὲ ὅταν τεροσεύχη, εἴσελϑε 
εἰς τὸ ταμιεῖόν σου καὶ χλείσας τὴν ϑύραν σου τιρόσευξαι 

“-“ - - - ’ 

τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ χρυπτῷ, καὶ ὃ πατήρ σου ὁ βλέ- 
πῶὼν ἐν τῷ χρυτιτῷ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ. 

ξ « 
1 Προσευχόμενοι δὲ μὴ βαττολογήσητε ὥσπιερ οἱ ἐϑνι- 

- , - 2 - 

χοί" δοχοῦσιν γὰρ ὅτι ἐν τῇ πολυλογίᾳ αὐτῶν εἰσαχουσϑή- 
: ων 3 - ρὴ 

σονται. 8 μὴ οὖν ὁμοιωθῆτε αὑτοῖς" οἶδεν γὰρ ὃ πατὴρ 
- Ἔ ᾿ριφὰν τ - 2 

ὑμῶν ὧν χρείαν ἔχετε σιρὸ τοὺ ὑμᾶς αἰτῆσαι αὐτόν. 9. οὕτως 
οὖν προσεύχεσϑε ὑμεῖς Πάτερ ὑμῶν ὃ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, 

᾽ ς 

ἁγιασϑήτω τὸ ὄνομά σου. 10 ἐλϑάτω ἡ βασιλεία σου" γενη- 

ὅ Ῥὶαρίο; ΟἹἉ, γνουπιιΐθη Ὀ]αἴο πᾶ0} ἄθηὶ ρου] θο  βοῆθη πλατεῖα, πὶοδί Ὃ 
οἾπΘ Ὑ ΔΒΓ ΒΟ ΘΙ Π]]Ο ἢ ]Κο (. 

σου, ἄο0) 8. χὰ ΥΠΙ|Ι, 8. ὅ ὈΙα]αΙΡ --- 5410] προσεύχησϑε --- ἔσεσϑε 
ΒΒίη Ὁ νρ ---- προσεύχη --- ἔσῃ. -- γαϊπβίατι ἐν ταῖς γωνίαις; ἀϊθ 
ΡῬτᾶροβ. ψἱγὰ ἴτὴ οὐβομθη Ὀθῖπι 2. ποιηθη οἵ πολύ ]Θάθυ 0]. 6. ὨΘΡ]08] 
τὸ ταμιεῖον; ΒΟ0Ή]1οβδῦ 5105) ΠΟΡ]ο, ψῖθ 1,60 Μᾶγου ρ. 87 νοτηπίοί, ὃ 
δυῖθοῖ. χοίτη ἅπι, 850 ὔγαθ ΟΥ̓ διυβάσγιιοϊς ἅπι, ΟἸΙου] τη’ ἄορι 10 τῷ οΥἷη- 
ποτ. 7 ὈΙα]ΑπάδηβαΡ ΡΔη]; σον ὑπ] 10} συν απά6]} 510 γΟΥ ὉΠ 45 50] 1655 6 Π66 
5 ἴπ Ζ. 8 πὶ ΡΆ]ΘΙΚΟΡ πὸ} μὴ οὖν ὁμοιωθῆτε; πὶ ἰτοππῦ 5108} πἱομύ οι ομύ 
ΟΠ ὙΘΙΡΊΠΙ; ΠΌΤ. ΠῸππι, ἃς, Ρᾶιΐ πάθῃ 510} ὈΪΒυ 116. ΘΟ ΠρΡΌΒΟΒΟΡΘΗ. --- 
ἦι5. βαυγΡῸ}}] χρείαν ἔχετε;ᾳ 8 δύ πἰηχαυροίαρι, ἀ05 ρϑρϑηβαΐζθβ Ζὰ βαϊ 
Ριθᾶο τθρεη; ἀα5 ΤὈ]ροπᾶθ ἴπ|Ὲ6 ΠΙΏρΘρΡΟΙ, ἀθπὶ βίμπθ πο} ρου ββιρ, 
βίθῃξ πὺν πθρει ὑμᾶς. 9 Ρὰ ἴπ Βἰπηΐπαι) ὁ ἐν τοῖς οὐραγοῖς; ἵπ ἄθγ 
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ΠΑΒΒΊΙΒ. ΒΘΙΠΒ ; γα] 8] Ὑ11]ἃ ᾿Θ]Πη8 506 ἴῃ ΠΙΠΗ]Ππδ 181} ἃπὰ ΑἰγῬαϊ; ᾿ 
11 Β]Α1 πηβατᾶπδ βᾶπδ 5] θ᾽ πδ οἿΓ ἀΠ5 Πησηα ἀδρὰς: 12 
781 αἴθ τπβ βαῦθὶ 5, ] Δ 8 51] 1Π|8, βγαβυθ [18}} γϑὶβ αἤθίδγη 
βδῚΠ 5] ὉΠβΒΑΙη ; 198 18} πἰ ὈΠρΡαΪΒ ὑπ5 ἴῃ ἔταϊ- 

Β 0 781, ΔΚ ἸΠ1861 ππ5 ἃ Ῥαιηχηὰ πὈ1]1π, ἀπίθ Ροῖπα ἰδὺ μὶα- 
ἀΔηΡΆΓΑΙ 181} τηδῃ δ 18} γα] θ8 1π αἰγὶ π8. ΔΙΊΘΗ. 

ὯΝ πτ 14 {}πἴ6 1801 ἃ. ΤΠΔΠΠ81η τη]βθ 16 61Π8 1Ζ6, Δ ΠΘῸΡ 

781} 12.018 αὐδᾷ ᾿Ζνῶ 858 ὉΠΡᾺῚ ΠΙΠΪΠδηη; 1 1Ρ 1804] πὶ 86} 
ΠῚ ΔΠΠ8ΠῚ Π]]ΒΒΔ 16] Π8 126, πἰ Ρᾷὰ αὐδὰ ἰχγῶγ Δ Π6 11} τ]55888- 
ἋἸΠη5 ἸΖΥΔΙΌΒ. 

π|6 -- 48 106 ΑΡΡᾶῃ ὈΠῸ06 ἰδβϑίαιθ, πὶ γϑῖγθαὶρ ϑγᾶθυθ Ῥὰϊ 11ππύϑῃϑ 

σα σΤα]; ἔΓΑγ γα] ΔΚ ἃπανδιυ}]ὰ 56 ῖπη8., 61 σαϑαι ΠγὶηΠα δα Ι͂ 
' ,ὔ 2 - - 

ϑήτω τὸ ϑέλημα σου ὡς ἕν οὐρανῷ χαὶ ἐπὶ γῆς. 11 τὸν 
Ὕ “ 7 - 

ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον. 12 χαὶ ἄφες 
ΘΜ 2 - -Ὗ 2 - 

ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφξι-- 
Ζ [ᾷ - ὴς ἈΝ ΒῚ ͵7 8 ω- Ξ δ 

λέταις ΤΠ ΜΝ 19 καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμὸν, 
ἌΣ Ο κἀν « - »Ν - - ο - 3 ς 

ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ, ὃτι σοῦ ἔστιν ἢ βασι- 
, μι: ᾽ ἈΠῸ , 2 Ν γ, ὦ ὩΣ 

λεία καὶ ἢ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. ἀμην. 
2 9) ω - 

14 Ἐὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα 
2 -“ 2 - - 2 “4 

αὐτῶν, ἀφήσει χαὶ ὑμῖν ὃ πατὴρ ὑμῶν ὃ οὐράνιος. 1ὅ ἐὰν 
2 ΄-»" - 3 ᾽ ΄-“᾿ ΒῚ 

δὲ μὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνϑρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, οὐδὲ 
ὦ ᾿ - 2 ’ ’ὔ ωὩ 

ὃ σπιατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ παραπτώματα ὑμῶν. 
«! ν , κ , ᾿ ο! [ἄρ τς ν 16 Ὅταν δὲ νηστεύητε, μὴ γίνεσϑε ὥσττερ οἱ ὑττοχριταὶ 

5] « 2 - 

σχυϑρωτιοί" ἀφανίζουσιν γὰρ τὰ πρόσωπα αὐτῶν, ὕπως 

ΔΙΤΘΩΘ ὙΠ ΟΟΥ ΟΥΪΘΟΠΙΒΟΠΘ ΔΥΓΚ61 ἀπγο) ἄὰθ ῬΘΥΒΟ ΔΙ ΡΤ ΟΠ Οπθη. ογβοίζί; 
Μο. ΧΥ͂, 29 ο 88 ραίαϊταπαᾶθ ΡῸ 81} οδύ, 1ϑὺ ΜῸ] πιο 415 δῃηγθᾶθ Ζὰ 

Δ ἴαββθι, ΥὙρΊ. 60]. 117, 18 Πὀ ᾿ 11 ῥᾶπᾶ πἰπίοϊπδη) τὸν ἐπιούσιον, ὙΡΊ, 
μ ἀα8. ψΟΒΥΒΟΠ ΘΙ 110} [ἀ θη Ί50}}6 ἀυραῖ θ5. πηθίπα βοϑιίοιπα ἡ ἐπισύστασίς μου 

ἡ χαϑ' ἡμέραν Τ| Ο. ΧΙ, 28; 65. θη βρυοῦ 1580 ἄθηι οοὐἀϊαπιπι ἄθν Τία]α 
ΒΘΠΔΊΙΘΡ, 418. ἀθιη ΟὙἸ ΘΟ Βομθη; ἐπιούσιος γὸὰ ἡ ἐπιοῖσα. (ἡμέρ αὐ , (ἃ 5 
Ὀτού ν ἄθη πϑομβυ ο!ροπᾶθη ἰὰρ᾽; ἃπάοστο (ΠΠ]θυ.} Βα ροΥβι θδίαπΕ 1816, 
ἃ. ᾿. ἀὰ5., ἀβρουμαυ 1016 ᾽, ΟὝΟΥ, ἀὰ5. ΖῸΣ 505] βύοθη δυ Του ἀθυ] 1110 (ΜΔ ΥοΙ). 
12. Ῥαΐοὶ β]κι]δπ5. βἰ]αΐπμα}] τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν; Ζῦπι δοοῖιβ. Ραΐοὶ θεῖ 
Β]«]Π5 νρ]. ῬΉΠ1). 19 Ῥὰκ 5ΠΡᾶη τ18 5]κα]ὰ 15. ὕὔοθου ἄθη ΘΟΒ]ΠΟΙΥ 8. 
“κι Υ, 28. Βἴκαϊα ρομῦτνι χὰ ἀΟΥ ΡΎΟΒΒΘΙ Ο8 550. 50 ν 801) ἀΘΟ] 1] ΘΠ ον ποὸ- 
ΤῊ ηἃ, Ὑγ6]60 6. Ζυ ΒΟ θη. βαρδίαηθν ἀπα ἀἄ]οοίν ταὶ θη ἴππὸ βίθῃμθηά, 5108 
ῬΟΒΟΠΩΘΥΒ ΚΘ 415 ρυδαϊοαύ τὴῖϊῦ νἰδαμ πὰ γαῖὶσβὰμ νουθιπᾶθι, ὑῖ0. 8]8- 
Ῥάγθα, υἱᾶγβνασα,, [ὉΠ] νἰΐα, ἀπνὶΐα, πβσοηπα,, ραᾶα!]α,, ἀ5Π]πια, ρΆ]οῖ Κα, Ρἃ- 
Ἰαϊδθία, Ὁ51108., πη]καγ]α, ρᾶτηαϊπα, τιβηαϊδία. Κ.. Ουΐσηπι, Οὕ. ΕΥ̓ Ὁ. ὅ4 ἃ. 
4ὰ 1 Ὁ. Υ, 11. ὙἹΠΙ, 13. Ῥάποῦ ὅθ ἄρον ἀΥεῖκ6 1 Ῥαΐπιὶ 5] ] 1 ἸΠΠΒΆΤΊΤΩ, 
8, 4ὰ Ὕ, 87, 15 πὶ Ῥαυ] οὐδὲ; ἄροι Ρᾶὰ 5. Ζὰ ΥὟ, 20. 

΄- 
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ΤΠ Πὰ πὶ [αδίαπἀλη8. ΔΘ. αἷβὰ ἰχνῖ8 Ρα θὶ Δα ΠπΘμλἢ τ 01. 

βϑῖη. 17 10 μὰ ἔαβίδη δ. Βα ]θ00 ΠΡ Ροὶπ 718}} Ἰπα]ὰ ΡΘὶπᾶ 
γα, 18 οἱ πὶ ραβαϊ γα ῖζαι πη ἰαϑίαμθ, ἃΚ αὐθὶη 
ΡοΙπαμητηὰ Ραμ ηγὰ ἴῃ {Ἐ]Π8η]ὰ. 18} αὐΐὰ ΡΘΙΠ5. 5861 541 ΠΥ} 

ἴῃ {ἘΠ 5], ὈΒΟῚΡΙΡ Ρ8. 19. πὶ Παυχα]αιθν ᾿χνὶβ ππιχάα ἃπᾶ 

αἰγρα, Ῥᾶγοὶ τὰ ]0 δ᾿ πίάνα [ταγαγ 610, 14} Ράγοὶ Ρία 08 αἱ- 
στα θα μα 18} ἈΠ Δηα : 

50 10 πυχα]α!ρ ἰχυῖβ παχάδ ἴῃ ΠΪμηἶπα, βᾶγοὶ πὶ ἢ ΠΊ8]0 τιᾳ -- 40 
πἶπ ἡἰάγα ἔαγγ 610, 18} Ρᾶγοὶ ΡΊαθΟ5. πὶ που θαπα π1}} 5801- 

απ. 321 ΡῬΆ76Ὶ ἃπκ δῦ πυιχὰ ᾿χγαν, ΡΆΤ} δύ 18} ΠαῖτΟ ᾿ἰΖγΆΓ. 

22 Τα καγῃ ΘΙΚῚΒ ἰδ διρῸ. 1808] πὰ δἃαρΡῸ θη 8 η1Ὁ}}} πιὰ -ς 41 

ἰδῦ, Ἰ]αὔα 16ἸΚ βϑῖη ΠῸΠΔ 6] γὰρ; 28. 1Ρ ᾶθαὶ διρο βίῃ 

ὉΠ56] ἰδὲ, ΔΠαΐα [ΟἸΚ ῬΘῚ ΥἹα]χοῖη σαὶ γθὶΡ. 14 081 πὰ 110} 8} 

Ραΐα ἴῃ ΡῈ 1112 ἰδῦ, βαΐα 1115 ἤγὰῃ Π]ὰ ἢ 

94. ΝῚ πιλμπὰ πηᾶρ᾿ ὑγαΐα Γγδα]αιη 5 Κα κίποπ; ππίο Ἰα ναὶ ΤΣ τς 

ωὭ - ως - 

φανῶσιν τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες. ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι 
δ Ἦν ᾿ ν ἜΣ Αν ν Νὴ , γ): ’ 
ἀπέχουσιν τὸν μισϑὸν αὐτῶν. 17 σὺ δὲ νηστεύων ἄἀλξειιμαι, 

σου τὴν χεφαλὴν χαὶ τὸ πρόσωπόν σου νίψαι, 18 ὅπως 
ΓΝ - ΡῚ ΄- σ΄. 

μὴ φανῇς τοῖς ἀνϑρώττοις νηστεύων, ἀλλὰ τῷ πατρί σου τῷ 
ἐν τῷ χρυφαίῳ, χαὶ ὃ πατήρ σου ὁ βλέπων ἕν τῷ χρυφαίῳ 
2 ῇ Ν ,ὔ πάνυ το Ν γ Ν -“ 

ἀποδώσει σοι. 19 μὴ ϑησαυρίζετε ὑμῖν ϑησαυροὺς ἐτεὶ τῆς 
΄“᾿ »-»- ΒῚ 

γῆς, ὅπου σὴς καὶ βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέτιται διο- 
ρύσσουσιν χαὶ χλέπτουσιν᾽ 

, Ἀνὰν ᾿Οϑῦ ὁ ἊΝ υ Ξ - ο΄ 
20 Θησαυρίζετε δὲ ὑμῖν ϑησαυροὺς ἐν οὐρανῷ, ὕπου 

ἊΨ» Ν γ᾽ - ΕΝ ’ὔ ψ δ ἢ ,ὔ 2 7 

οὐτὲ σὴς οὐτε βρῶσις ἀφανίζει, χαὶ ὁστου χλέττται οὐ διορὺτ- 
2 ᾿Ν 

τουσιν οὐδὲ χλέπτουσιν. 21 ὅπου γάρ ἐστιν ὃ ϑησαυρὸς 
ὑμῶν, ἐχεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδία ὑμῶν. 

“40}. Ρ᾽ - 4 

22 Ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὃ ὀφϑαλμὸς. ἐὰν οὖν 
2 -“- Ψ “ - 

ὁ οφϑαλμός σου ἁπλοῦς ἢ, ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινὸν 

ἔσται. 28 ἐὰν δὲ ὃ ὀφϑαλμός σου πονηρὸς ἦ, ὃλον τὸ ὅ Ρ μος , 5 "Α. 
- Υ 2») Ύ ᾿} ν - Ν ΥὟ Ν 

σῶμά σου σχοτεινὸν ἔσται. εἰ οὖν τὸ φῶς τὸ ἕν σοὶ σχότος 
ἐστίν, τὸ σχόύτος πόσον; 

τς , 

24 Ουδεὶς δύναται δυσὶ χυρίοις δουλεύειν" Ἰὴ γὰρ τὸν 

᾿ 11 ΒΑΌΡΙΡ Ρο1η}] σου τὴν χεφραλην, 5. ΖυῦΎΠ,, 8. -- Ἰπ6]4]. τὸ 
πρόσωπον; Ἰυᾶϊα πὰῦ Πΐοσ. 24 14041] ἤ; ψυ!ῆ]α βομοίηίᾷ εἰ ρϑίθβϑῃ 
Ζὰῃ Βᾶθθπ (61); 4160 18} --- διοῖ, ---ὀ ἢ]αΡ αἰπαμὰ)] τὸν ἕνα μισήσει, 
ΔὈΥ ΘΙ σμοπάθ πγοτ βίο] πη ρ. ---τ αἰπαιηηα υἱΠα05910} ἑγὸς ἀνθέξεται; ἀντέ- 
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Π]ΔῚΡ αἰπμδηδ, 1811 Δηραγαηδ, {0}, ΔΙ Ρθαᾶι δἰπδηησηδ, τ δ 1561}, 
10 ΔΡΑΥδΙΠγἃ [Πα η. Πἰ ΤηΔρῚΡ οαρὰ 5 ΚΙ ΚΙΠΟη. 141} τηᾶπη- 
ΤΠ 0]. 

25 θῈΡὈ}6 αἸΡᾶ 1218, πὶ τηΔΈ] 81} 561 818] ᾿ἰχγαγδὶ γᾶ 

τηδ 1} 18} ἢγὰ ἀρ] Ρ, Π1}} 16Ἰκα ᾿Ζυδυδ ἃ ἤΥΘ γΔ 5] 10. 
Ἡἷπ βαῖγ]α τηδ15 ᾿ἰϑὺ [Ὁ 461Π81 181} 1611 γαβί)οιηϑ 26 1ηϑϑῖ νυ ]ρ 
Ἃἀαἃ ΠΙΡΊΔ ἢ ΠΪΠ1Π15, Ρ6Ὶ ΠῚ 5818 Πα Ὁ] 5ποραπα π1} 1ἰβαπα 1η 

Ὀδηβη8, 18} αὐΐὰ ᾿ἰχυᾶν 88. τ] ΕἸ πη [ὉΔῚ 1Π8; πἰα 188 
ΤΩ 818. γα] 7128 8 500 Ραϊη 27 10 ᾿γὰβ ᾿ἰζγᾶγῶ ΤηΔΌ 188 
1τηδρ᾽ Δη δ, Κα 8π8, γϑηϑύθ βοίπμδπᾶ 8]6ῖπα ἃἰπαῦ 28 Ἰὰ} Ἀ1 

γα Β.]05. γνῷ ΒΔ ΡᾺΡ ἢ σΆΚΌΠΠΔΙΡ Ὀ]ΟΙηδη5 Π810]08 Ὠγαῖϊνῶ γᾶ ῃ8- 

͵απα ; πὶ ΔΙ 81] απ ἢ1}} ΒρΙππαπα, 29 αἰραμ Ρδη 1218 βαῦθὶ 

[“᾿ ’ Ν Ν ε 2 , ΣΝ 2 Ἷ Χ ἕνα μισήσει, χαὶ τὸν ἕτερον ἀγαττήσει, ἢ ξνὸς ἀνϑέξεται χαὶ 
- « ’, 2 - ’ 

τοῦ ἑτέρου χαταφρονήσει. οὐ δύνασϑε ϑεῷ δουλεύειν χαὶ 
μαμωνᾷ. 

Ν “Ὁ , ς» ἈΝ .- - ἃνή νς - 2ὅ Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν 
’ ΄ Ὡ 4 3 - 

τί φάγητε χαὶ τί σπίητε, μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν τί ἐνδύ- 
σησϑε. οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἔστιν τῆς τροφῆς καὶ τὸ σῶμα 

Ὡ ΒῚ Σ ᾽ Ἄ ᾿ Ἁ - δ᾽ ὔ τοῦ ἐνδύματος; 206 ἐμιβλέξινατε εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, 
Γε, Ὁ 2 ) , 

ὃτι οὐ σπείρουσιν οὐδὲ ϑερίζουσιν οὐδὲ συνάγουσιν εἰς ἄἀτπτο- 
, Χ - 2 Ἄ ,ὔ »} ς - 

ϑήχας, καὶ ὃ πατὴρ ὑμῶν ὃ οὐράνιος τρέφει αὐτὰ. οὐχ ὑμεῖς 
“- 7 2 - ,ὔ Αναν ᾿ς - - , 

μᾶλλον διαφέρετε αὐτῶν; 21 τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύ- 

ναται πιροσϑεῖναι ἐχτὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ πῆχυν ἕνα; 28 χαὶ 
- ΄ -»" 

χερὶ ἐνδύματος τί μεριμνᾶτε; χαϑαμάϑετε τὰ χρίνα τοῦ 
2 ΩΣ - - "Ἱ ἀγροῦ ττῶς αὐξάνουσιν' οὐ χκοπιῶσιν οὐδὲ νήϑουσιν, 29 λέγω. 

24. ΤηΔΙΙΠΟΠΝΪΠ; 81 τῶηᾶθ [ΙμυΡτα .., ἃ. ἢ. [ΑἸ τα ῃπα, 8. 
1,0. ΧΥ͂Ι, 18. 26 τηδῖβ νυ] θυίζαπβ ἀϊθ παπαβομση --- ΟἿ, τλαῖϑυο ἈΡ ΖΒ, 
σὰ ΟΔ]. 17, 6 ἀσγοῖ οοπήθοῦαν ὈοτΊΠρύ. 

)ζεσϑαν --- ἀβάμ]οι 1,0. ΧΥ͂Ι, 18, ἀντεχόμενος ἀπαδηοιηοῖρ ΤΊ, 1, 9, Δ Θἢ 
Ι ΤῊ. Υ, 14 ἰδ 65. ἄυγοῖ βρυϊαπ (ἀνέγεσϑαι) [150 ἀδθογβοίχψί. ΟΣ 
βύδτημιν ον ἀιδάσιοκ τ Παιιβοῖ Ρ ἂὰ5. ἢ “οΡοαϊοῦ᾽. --- πιδπιπιοπῖμ}, μαμωνᾷ; 
ΔΘἢ ἢ πηδιημηοπαθ. 20 πιαΐβ νυ] ρυϊΖαπθ 5110} μᾶλλον διαφέρετε; Ῥ1θο- 
ΠΆΒΕΙΒΟἢ. νῖ6. ἴπὶ αὐίθοι. πᾷ Τιαῦ. (βρ 15. ῬΙΌΓΟ5. οὗθν Ῥ] 115. 6518); 8. Δ 0 ἢ 
ΤΟ. ὙΠΠΙ, 22 ψὸ Β παῦ: ἢ]αι5 πιαῖβ υδααπάοσαμ, ὑπᾷ Μο. Υ, 20 πιδῖβ. 
γαΐγβ ΒαΡαϊᾶα. ὌρΡου νυ]ρτθ 5. σὰ ΘΟ], 1, 6. 27 Ὦγὰβ ᾿ἰζγᾶγα) τίς ἐξ 
ἡμῶν; οὔϑηβο ἄθυ ρϑηϊξῖν Εγ συ] θ 80:05 ἐξ Χ, 29. 1,0. ΧΙΥ͂, 28. ΧΥΎ, 4. 
ΧΥΤΙ δ. 1 δ 0 ὙΠῚ Σ᾽ ΧΡ Δ ἸΧΠῚ; 91. 28. ΣΙ. 
Τιί. 1, 12. βθῃχ βοϊζθῃ 8, ψίο Μί, ΧΧΥ͂ΙΙ, 48. Μο. ΙΧ, 11. Βο ΧΙ, 14. 
28 Ὀ1 νϑϑ[]08] περὶ ἐνδύματος; ῬΊυτα!, ψῖο 26. 
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αἰ δα] λυ πομ. ἴῃ Δ] Ὑα]ραὰ 86] πη οαγαϑι ἃ 51Κ 

5γ6. ΔΙΠ5 ΡῖΖζο: 80 18}. βᾶᾷπᾶθ βαΐα πανὶ Π81})08 ἢΠπητηὰ ἀαρὰ 
γίβαπο 1} οἸδίγδ ἀρ Ὶ5. ἴῃ ΔΌ ἢ ΟᾺΪ]ΔΡῚΡ ΟἿ 5γὰ νὰ 8}}}0, ἢ γαϊγα 

τ 5. ἰχγὶβ, 1610} σΔ] Δ] ἀλλ η8 ὃ 91 ὨΪ ΤῸ. 8} πὰ αἰβδη- 

ἄδηβ: ἢγὰ πιὰ )απιὶ ἀρ θαὰ ἤγὰ ἀρ Κα ΔΙΡΡαι ἢν 6 γα 8] αἰ πὰ ὃ 

99. Δ}} ἃὰκΚ Ραΐᾳ μίπαοβ βοκΊαπα ; γαϊθα Ρὰᾷπ αὐΐὰ ἰχγὰν 88 

αν ΕἸγΤπαπι Ραΐοὶ βαα ΡῸΡ. ... 

ὙΠ], 12... 71π8ἃ 1ΖΥ]8 ἸΏ8 8, 5νγ8ἃ 8} 75 ὑδ].1}} ἴτὴ ; βαὐα 

ΔΚ δῦ σἱδο}ν 141 Ργαϊίούθῖθ. 18. Ἰπηραρραὶν Ρ41}} ἄρνα, 
ἀααγ; ππΐθ Ὀγαϊὰ ἀπ} 8} ΤΠΠῚΒ Υἱρθ 58ὰ ὈΠΡΡαηαἃ 1η [τἃ- 
Ἰαβίαϊ, 8} Τηδπᾶραϊ 51π4 Ρὰ]Ϊ ἱπηρα ] ρα πδη8 βαϊἢ Ραίδ. 

14 Ὦγὰπ ἅρογιι βαΐα ἀΔῸ1 18} ΙΔ] ΠΔ 8 τνἱρθ 588 ὈΠρροαπαδ 

ἴπ ΠἰΡαϊπδὶ, 141} [ναὶ 51πα Ρ81 ὈΙροῚ δ ηΔ 8 ΡαΠδ. 

- ͵ 2 Ν - ϑ᾽ - 

δὲ ὑμῖν ὅτι οὐδὲ Σολομὼν ἐν στάση τῇ δόξῃ αὐτοῦ “ιεριεβά- 
, ς λ , ΟῚ Χ Ν ᾿ , ᾿ 3 τῶν 2 - , 

λετο ὡς ἕν τούτων. 80 εἰ δὲ τὸν χόρτον τοῦ ἀγροῦ σήμερον 
" δι. 5.2 ᾿ ἢ , Το πον ο! 5 
ὄντα χαὶ αὔριον εἰς χλίβανον βαλλόμενον ὃ ϑεὸς οὕτως ἂμ- 

“ὦ - 2 Ἂ φιέννυσιν, πόσῳ μᾶλλον ὑμᾶς, ολιγόπιστοι; 81 μὴ οὖν 
μεριμνήσητε λέγοντες Τί φάγωμεν ἢ τί πίωμεν ἢ τί περιβα- 

- - “ 

λώμεϑα; 8ὅ πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔϑνη ἐπιζητοῦσιν" οἶδεν 
- 2 

γὰρ ὃ πατὴρ ὑμῶν ὃ οὐράνιος ὃτι χρήζετε.. 
ΜΗ,.15 (πάντα οὖν ὅσα ἂν ϑέλητε ἵνα) ποιῶσιν ὑμῖν 

οἱ ἄνϑρωτιοι, οὕτως χαὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς" οὗτος γάρ 
ἔστιν ὃ νόμος καὶ οἱ προφῆται. 18 εἰσέλϑατε διὰ τῆς στε- 

- , « -" ς , Ν Σ  ΟΛ ς Οἰντ Ὁ Σ ΄ 
νῆς στύλης ὅτι στλατεῖα ἡ πύλη καὶ εὐρύχωρος ἡ δδὸς ἡ ἀπα- 

γουσα εἰς τὴν ἀπώλειαν, χαὶ πολλοί εἰσιν οἱ εἰσερχόμενοι 
᾽ δ ω ’ δι Ὁ , Ν , εν Γῳρῦνι 7ὔ 

δι’ αὐτῆς. 14 τί στενὴ ἡ τούλη χαὶ τεϑλιμμένη ἡ ὁδὸς ἢ απτά- 

γουσα εἰς τὴν ζωήν, χαὶ ὀλίγοι εἰσὶν οἱ εὑρίσχοντες αὐτήν. 

ΥΙΙ, 12 1αῖπα, 586}]11885 0 ἰδυαῖπα. 18 γἱρβ; 65 βίδῃᾷ ἱπ ἄρὺ 
ΒΑΠΒΟΒΥΙ νἱρθβ, ψγὰ5 ἴῃ ὙἹΡῚ8Β ρσοδπαοτῦ συτχᾶθ. 

80 14} Ῥαπάς9] εἰ δέ; ἴπ ἀΘΥ Δ] ἀ6Γ οορυϊαύϊγομι, δαἀγουβαίνθῃ, 
οασβαϊθη ῬαΥ Κοὶπ οι οη ἄογ ἀβρουβούζου πδπῆρ σοὶ Οὐ ο ἸΒ0Π 61 ἊΝ 
Ρᾶπᾶθ 1ϑ8ύ βίθίβ οαι881, 8.0 ὍῸ 65 Τὰν εἶ πὰ ΔπάοΥΘ ῬΑΥΕΚ6]π βἰθῃί, 
Ζὰ 6Θαϊ. ΥἹ. 10. σἰβίτααρ18] αὔριον; 1 Ο. ΧΥ͂, 82 ἀὰ πιδυτρὶπᾶ -εΞ 
αὔριον; αἷθ μμαῤῥεῖς δὰ5 ἄορτη ΑἸ πογ]βομθη ὑπ ΑΒά,, Ὑ6]0}6 ρρείσὅτα 
ὑπ Ἡθγπθ ἀπίάῃγθη, Ὀθυγοῖβοη, ἀ885 488 ψοτῦ 80 ἢ βοπϑὲ [1 “Ἰηουροπ᾽ 
βίαπά, οἰ θπίΠ0}} “8η 7θπθπι ἰασε᾽. -- ἨὨναῖγα πια18] πόσῳ μᾶλλον ΩΊ, 
1αύ. χαδπίο ΤΠΔΡῚ8 --- Οὐ πολλῷ μᾶλλον. 81 ἮγνΘ γαβ]αϊτια} τί πε ρυβα- 
λώμεϑα; πο} 29 γουτηϊθδύ τηᾶπ 1Π8; ἄο00}} γρ]. 26. Μο. ΥἹ, 9. ΒΟ ΧΙ, 12 
ΒαγαβἼατη βαύγάτη Ἰὰ Π8615 ὑπὰ θη οἸδίομοα δΘΌγΔΟἢ γ0η ΕΘ Βδταδη Ἐο ΧΠΙ, 
14. ἘρΡΗ. ΤΥ, 24. 82 γαϊζυμ Ρ41}] οἶδεν γάρ; 8. 80. ΥΠ,, 14 Ραΐα ἄρον] 
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"η --- 8 1ὅ Αὐβδῖηγρ βυθρᾶὰαῃ ἴαυσστα 1ἰπρηαργδαίούπθπη 811 

1161 αἰπιαπα αὖ 1ΧΥ18 1ῃ γαϑί)οιη δ 6., 10 Ἰππᾶρτο βἰπᾶ σνὰ]- 

ἴοβ. υ]ναπαδηβ. 16. ὈΪ ἃκγυδηδιη 1Ζ6. αἰ Καπηδΐ} ἴῃ. 

ἨΖ --- ὅἵ 01 ᾿ἰβδᾶπᾶα αἵ Ῥϑαμπαμη γϑὶηδῦα5]α, ἃἰρθαι αἱ γἱὶρὰ- 
ΒΟ 61 

ἀθΙ ΠΟΥ 5108 ΚΊΚΔ 5 9 

πῇ --- 58 17 ὥὄνα 81} Ὀδρίηθ οοᾶδὶΖζθ δἰσῶᾶπα σοῦα οαίϑῃ}ῦ., Ὁ 
1,6 60 δ ὉΠ1Πὰ ὈΔΡῚΒ ἃκΙαπα Ὁ}11ὰ σαι]. 18 Πἰ πηᾶρ' ὈΔΡΊΗΒ 

ΡΙαΡοῖρΒ ἀκταπα ὉΠ1|ἃ σαὐδα]δη, π1}ῃ ὈδΡΊΩΒ. π0}15 ἃκταπᾶ 

Ῥαροῖσα οαἰδα]δῃ. 

"ἢ Ὁ μαχτ να 19. Αἢ] ΡῬᾶρτηθ πὶ ἰδα)απαδηθ ἀκτᾶη οοα τιϑηηαϊ δα 18} 

ἴη ἔθη αὐϊαρ]αα. 20 βᾷππι ὈΪ δκιδϑπϑιη 1Ζ6 αἰ ΚΠ 81} 118. 

21 ηἰ ᾿γαζαἢ 5861] ΑἸΡῚΡ 118 [π]ὰ [τ], ἱπηρᾺ}61}1} 1π 

1ὅ Προσέχετε δὲ αἀττὸ τῶν ψευδοπροφητῶν, οἵτινες ἕρ- 
χονται πιρὸς ὑμᾶς ἐν ἐνδύμασιν τιροβάτων, ἔσωϑεν δέ εἰσιν 

7] ΕΝ ΄- ἴω - 

λύχοι ἅρηαγες. 106 ατὸ τῶν χαρττῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσϑε 
7 

αὑτούς. 
2 ω 2 - 2 

Ἰήτι συλλέγουσιν ἀπὸ τῶν ἀχανϑῶν σταφυλὴν Ἰὴ ἀπὸ 
τριβόλων οὔῦχα; 

΄τῳὭ" 2 -- 

11 Οὕτως στᾶν δένδρον ἀγαϑὸν καρποὺς χαλοὺς στοιεῖ, 
᾿ ν Ν ,ὔ κ ᾿ μξ ᾽ ͵ 

τὸ δὲ σασχιρὸν δένδρον χαρποὺς σπτογηροὺς στοιξῖ. 18 οὐ δύ- 
γι αν 2 ὉΠ ΑΔ Χ Ν - ΠΥ , 

γαται δένδρον ἀγαϑὸν χαρποὺς πονηροὺς 7τοιεῖν, οὐδὲ δένδρον 
σατερὸν χαρποὺς χαλοὺς στοιεῖν. 

τω 7 Ὰ - Ν Ν " ᾿ ὃ 

19 Πᾶν δένδρον μὴ ποιοῦν χαρττὸν χαλὸν δχχότσιτεται 
- 2 - - - 

χαὶ εἰς ττῦρ βάλλεται. 20 ἄραγε ἀπὸ τῶν χαρπῶν αὐτῶν 
υ “4 2 , 2 - «ς ,ὔ ΄ , 

ἐχειγνώσεσϑε αὐτοὺς. 21 οὐ πᾶς ὃ λέγων μοι Κύριξ κύυριξ, 

ἢ πύλη; ἈΪΟΙ Ἃ0Γ ΔΥΌ Κ6], Μ61 ἄον ρορθηβίαπα 18 βόῆομ οὐ μηΐ 18, 
οἷπβ 461 ἀπχοΠρτοι θη ἀδύθη ροβοῦζο [τσ ἀϊθ ἀη γθηάππρ' 465 ΘΟ ΒΟ Θιι ἈΥ11κ6]8. 
ατίηπη ὅτ, ΤΥ Ρ. 3806. 15 βνυβθβαι!7 δέ, πὰγ Ὠϊον βύθμῦ βυθραιῆ (πλήν, 
μέντοι) [ὑν δέ. ---- νυ]ο5. ν᾽] ναπᾶδη8)] Δ] ϑταύϊοθ. [106 Ἰἰδαπᾶλ} συλλέ- 

᾿ γουσίν; ῬάΒΒΙν [γ᾿ ρυιθοῖ, δοϊν, ψ10 1π ἀθΥ ῬΆγΆ1161509119 1,0. ΥἹ, 44, νρ]. 
χὰ Π|. ΧΥ͂, 6. 117 ροἄαΐζο --- ροὐὰ --- ὉὈ11ὰ ---- 0118] ἀγαϑόν --- χα- 
λούς --- σαπρὸν ---- πονηρούς, Μ᾽ΘάΘΙΠΟΙ Πρ ἀθ556 100 φοὐϊβομθη ὑΟΥΐΘ5 
Τὰν 2781. ὙουβοΙθαπο οΥ ΘΟ 1506, Ὑρὶ]. 25. 27. Μο. ΧΙ], 19. 1,6.ὄ 1Χ, 4. 

ΧΧ, 2 οοὐ. Ἡδυῆροῦ πππροκοησί, 5. σὰ Ὗ, 28. --- δὲ. Ὀ1]ὰ ὈαρΡΊη8] τὸ δὲ 
σαπιρὸν δένδρον: 416. ρΘΟΠοΥΊΒ0Πη.6. ἃηνγοπάπηρ (05. ἉΥ Π]Κ6 18. 1ϑῦ ἴπη Οὐ ΙΒΟΊΘΝ. 
Β6]θη. ὑπ θουὨύ ΠῸΥ ἃ σΥΘΟὨΙβομθιη. οἰπἤιβθθθ. 18. πὶ τηὰρ' ---- ραἴαι- 
ἦΔη] οὐ δύναται --- ποιεῖν; Ὀ6Ὶ πὶ τηᾶρ' πἰμητηῦ ἄοΥ ᾿πἢπιυϊν ρόσι ρἃ --- 
χὰ 810}; 17 ρσαίαι!!ρ Ὀγὶπρὺ ΜΙΏΙΟΩ. Ποῦγον᾿, 00. 19. πὶ ἰαυ͵]απάδμῃθ, 
19 ϑ'οοίίΐοῃ 59 Ῥορὶπηΐύ μοὶ ΤΙΒοοπουί ουδὺ τηϊύ 21. 



Μαιμΐα5 ὙΠ. 18 

Ριαἀληρσαγα]α ἰπηῖηθ, ἃκ δὰ ἰα]α πη. ὙΠ]]ὰΠ αὐ] 8 Π] 6118. ΡῚΒ 
ἴῃ ἘΪΠΪΠΔ ΠῚ. ι 

959 Μαπαρδὶ αἰβαπα τη15 ἴῃ 11 πὰ πη ἀρὰ: [τα] [δ], 1 --- 60 

εἶσ ΡοΙ πατήση παηλὶη ΡΥ οὐ! ἀθάπιηι, 18} ΡΘΙ δ Πγηηἃ ἨΔ] η 

ἘΠῚ] ΡΟΠΒ. ὈΒΥΔΌΤΡΌΠΙ, 74} ΡΟΙ ΔΙ Πὰν ΔΙ] ΤΠ 15 ΤΉ] 1108 

σαΐαν θα θη ὃ 289. 18 Ρᾶπ παῖδα ἴῃ Ραΐθὶ πὶ Πνδημη 
Καμβὰ ἰχυῖδ; ΔΠΘΙΡῚΡ [αἰγγὰ 118, 75. να] Πα Δ 8 Πη81}ἃ. 

24 ὃὰᾳ. Ὠγαχα ππ 586] ἸωΝ γαῦσᾶα τηθὶηὰ 78 ἢ ἰδ0}}} 15 τ 61 
Ρο, φΆΪΘΙΚο πὰ γαϊτὰ ΠΟΔΊ πὰ, 5801 οαὐ γα, γᾺ21 861 δ 

ἃ η8ἃ ον 9 7411 αὐ] ἀα]ὰ} Τρη 18} ἀοιη ΔΠγΟΒ 18} 

γαϊγοιμπ Ὑἱπᾶοβ 18} Ὀἰδύπρααη ὈΪ Ραπιπιὰ Ταχπηᾶ Δ] ΠὩΙΏΤη ἃ, 
7 πὶ σαάγαιβ, ἀπῦθ οΆΒ.}}0 γὰβ ἃπὰ βαϊπα. 20 18} Ὠγαχα ἢ 

υ ’ὔ ᾿] Ν , - 2 - δ᾽ , ς -Ὡ 

εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, ἀλλ᾽ ὁ ποιῶν 
- ’ Ὡ - 

! τὸ ϑέλημα τοῦ πατρὸς μου τοῦ ἕν οὐρανοῖς. 
Ἂ ΦΙ μων τῇ γ ΡΣ , ΜΝ αὐον γ. , , 

22 Πολλοι ἐροῦσιν μοι, ὃν δχξιγῃ τῇ ἡμέρᾳ Κύριε χύριξ, 
) - - , ͵ Ν - ων ,, 

οὐ τῷ σῷ ονόματι προεφητεύσαμεν, χαὶ τῷ σῷ ονόματι δαι- 
, γ 7 Ν - - ον ἢ ἥ ἈΝ 

μόνια ἐξεβάλομεν, χαὶ τῷ σῷ ονόματι δυνάμεις πολλὰς 
, 2 »" . 

ἐποιήσαμεν; 28 χαὶ τότε ὁμολογήσω αὑτοῖς ὅτι οὐδέποτε 
-“ }] »-φη ΕΣ .- ᾿ 

ἔγνων ὑμᾶς. αἸτοχωρεῖτε ατι᾿ ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν͵ 
- 5 , ᾽ ᾽ὔ - 

24 Πᾶς οὖν ὅστις ἀχούει μου τοὺς λόγους καὶ ποιεῖ 
2 

αὐτοὺς, ὁμοιώσω αὐτὸν ἀνδρὶ φρονίμῳ, ὅστις ῳχοδόμησεν 
τῆν οἰχίαν αὐτοῦ ἐπὶ τὴν πέτραν. 2ὅ χαὶ χατέβη ἡ βροχὴ 
χαὶ ἤἦλϑον οἱ ποταμοὶ χαὶ ἔπινευσαν οἱ ἄνεμοι χαὶ προσέ- 

- υ 2 , 

σίεσον τῇ οἰχίᾳ ἐχείνῃ, χαὶ οὐχ ἕπεσεν, τεϑεμελίωτο γὰρ 
΄-ω. . 

ἐπεὶ τὴν πέτραν. 26 χαὶ πᾶς ὃ ἀχούων μου τοὺς λόγους καὶ 

28. 24 ππ510]α 88 Ὠγαζιῆ 6],; ἀϊ16 ΒΔ βομσ  ἀη510]πα: Ὠναζαῇ ; 
ἘΠ51 απ, Καπῃ πίομῦ τἱοῃίρ βοὶπ ὑπ. τσ γΘΥΡΘΌ]1Ο.. ποὺ σγὸμ [460 
Μργοσ Ρ. 3540 γουῃοιαϊρύ, ΟΥ̓ 8]|]π νϑυρ]ϑιοηῦ; 416 ΤῸΥΠπὶ (658 5: 5 Δ ΠΥ 5 
Βίθς [θβϑύ ἀυστοῃ δαπιγο 510]4Δ Ο4]. ΤΥ͂, ὅ., ἐταβίϊθ:0]1Ὸ ο ΙΧ, 4. οὲ 

; ΓΘ Π]ῸΥ γα 50Π0η ἴῃ ΟΘΥ ὙΟΥ]ΔΡΘ ὈΠΒΘΙΘΙ ΠαΠΒΟΏΥ γουπαπᾶθῃ, ὈΘΥΟΥ͂ 

αἴθ ᾿πέοτραηκίϊοη ὑπᾷ οἰπίρ]πηρ ἴῃ βθούομθη γο]]ζορθη νγαγά. [6001 
α16 Βο,το  θ 6156 88. ὨναΖα 5. Ζὰ Χ, 82. 

δ υ.... 

28 Ῥαΐο1}] ὅτε, οἵ πδοῃρθδῃτηίου ρυδοϊθιηυβ, ΖῈ1 δἰ σαπρ ἀοΥ 
αἰτθοίθπ τρᾶθ. --- Ζα ππθ]0]α ἀνομίαν γἘ]. Μο. ΧΥ, 28 τὴῖρ ὑπ] ]αῖτηα 
μετὰ ἀνόμων. 24 ναυτάὰᾶ τηρῖπα)] μου τοὺς λόγους, 5. σὰ ΥΠΙ, 8, ομπὸ 
τούτους «ἰο Β' ἃ σ᾽ Κπα, θΌθηθο 26 πηῖξ ἔκ πὶ. 25 ναΐγοι νἱηᾶο08] ΔἸ δτᾶς 
ἔλοπ. --- Ῥαδτητηᾶ Τ8ΖΠ8 }αϊπατητηἃ) τῇ οἰχίᾳ ἐχείνη; ἄθγ ΔυίῖΚ6ὶ "οὶ 7 1Π8 
ἰδὲ ποθ βθ]έθπ, 16 δὲ Ἰθάοοιῃ πη ἄθὲ Ἰ]Θ ΠΥ ΖΔ] ἀο1 {8}16 ψορ, ὕοροι δηᾶ- 
Ἰορσίοπ ἷπ ἀπᾶογθῃ ταὰπἀαγτίθη 5. Οαὐΐηη ὅτ. ΠΥ τ. 447. ὙοΙΠἸΚΟΙΆΠ ΘΠ. 
σΙοιομοαἀθαυΐοπα βού 27 Ὀϊ 7] πδιήσηα τῶζπϑι ΟἾπ6 ΔΥΌ 1Κ6].. 



10 Μαίδα5 ὙΠ]. 

5861 ΠδΔΌΒ8610 ναι τη θῖη8 18} πὶ ὑδῈ}}} Ρὸ, σΔ] ΘΙ Κοαδ πηδ πη 

ἀγ]δηηγηδ, 5861 ρα ὑ 714 72 861η 8δἃηδ 18] Π]η. 2:0 8} 

αὐ] ἀΔ]Ὰ} ἱρὴ 8} ΘΙ ΔΠΥΟΒ 78} γαϊγοιι γἱπᾶοβ 18} 
ὈΙβύπρ αι. ὈῚ 18] ΔΙη πη) Τα η8, 78} οΔαΥΔΒ, 181} νὰ8 ΟΥΠΒ. 18 

ΤΏ Κ1|5. 

117 - 65 28 «ἃ}} γᾷ βᾶπ ἀϑίδα! «6818 ΡῸ ναῦτάδ, Ὀϊα τ Θὰ ἢ 
1,634 Μο 08 :- ΡΈΕΙ, ὑπτήυς ΤΣ ς ; 

ΤΠ Δ ΠΡ ΘΒ ἃηἃ [ΔΒθἰηδὶ 15. 29 γἂϑ 8Κ 185] 8 1η8 506 

γα] ἀπ 1 ΠαΡΔΠ 8 18} αἰ ϑγᾶθνθ ὈΟΚΩΙΊ]Ο05. 

Ἶς -- 68 ὙΠ], 1 Τα]ὰΡ Ρδη αἰραροδπαϊη ἰπητηδ αἱ [αἰγρτη]α, [α]- 
1688 Μο 18 οἸἀράπμῃ ἃ, ἰπητηδ ᾿ΠΠ]ΟΠΒ ἸΠΔηΠΔΡῸΒ. 2. 18}] 581 ΙηδηΠᾶ 

ΡΓαύ5Π11 Πα ραηα5. Δα] πη 8 415 Ἰηγαῖϊῦ ἴπὰ αἸραμα8: ἔπ], 18 08] 

γψ11615, τηδοὺ ΤΠ ΟὩ ΠΥ] η]8η. 8. 18} αἰ ΓΚ] 5 παπᾶ αὐξαϊδοκ 

ἸΠη1η8, 4Ιρα Πα 5: γ]]Π]Παῖ, γα 1} ὨΥΓΔΙΠ8. 181} 55. ΠΥδῚη νὰ } Ραία 

Ν - 2 Ἀ ς , 2 Ν - [4] 2 ΄ 
μὴ ποιῶν αὑτοὺς ὁμοιωϑήσεται ἀνδρὶ μωρῷ, ὅστις ῳκχοδό- 

- } ω- 3 

μησεν τῆν οἰκίαν αὐτοῦ ἐπὶ τὴν ἄμμον. 21 χαὶ χατέβη ἢ 
βροχὴ καὶ ἤλϑον οἱ ποταμοὶ χαὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι καὶ 

,ὔ - Ξ..-ὴν γ , ἐν ὁ 7 Δὸν ἝΝ ς - 
προσέκοψαν τῇ οἰχίᾳ ἐχείνῃ, καὶ ἔπτεσεν, καὶ ἣν ἢ πτῶσις 

- ᾿ 

αὑτῆς μεγάλη. 
ἊἋ ἴω 

28 Καὶ ἐγένετο ὃτε συνετέλεσεν ὃ Ἰησοῦς τοὺς λόγους 
, ΞΖΞ ΄ ὯΝ .9) 2 ᾿ - - 2 - κΥ 

τούτους, ἐξετλησσοντο οἱ ὄχλοι ἐχτὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ. 29 ἣν 
Ν , 

γὰρ διδάσχων αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν ἔχων χαὶ οὐχ ὡς οἱ γραμ- 
ματεῖς. 

7 Ξ᾿ φωτν Ὁ » Ἂ 

ΥΠ]|, 1 Καταβάντι δὲ αὐτῷ απὸ τοῦ ὕρους, ἡχολούϑη- 
Β] -ρ 5) ᾿ Ῥίον Ν Ν , 

σαν αὐτῷ χλοι. 2 χαὶ ἰδοὺ λεηιρὸς ττροσελϑῶὼν τιροσξχύνδι 
- , 

αὐτῷ λέγων Κύριε, ἐὰν ϑέλῃς, δύνασαί με καϑαρίσαι. 8. καὶ 
᾿] , Ν - [4 2 - ’ὔ Ὗ "ἢ 

ἐχτείνας τὴν χεῖρα ἡϑατο αὐτοῦ λέγων Θέλω, καϑαριίσϑητι. 

21 Ὀϊδύαραιη}] προσέχοιψαν, 25 ἀδ5501086 πον [ν᾿ προσέπεσαν, 8. 
χὰ 11. 28 υδίλυ}!!] ἐτέλεσεν οὔθ᾽ συνετέλεσεν 29 ΒοΪκ1105] οὗ γραμ- 
ματεῖς ἘΤΙΜΒΌΥΗ --- οἱ γραμματεῖς αὐτῶν, οἱ γρ. καὶ οἱ «Ῥαρισαῖοι, 
οἱ γρ. αὐτῶν χαὶ οἵ Φ-. ΥΠ]|Ι, 1 αἱραρραπαϊη πη] χαταβάντι αὐτῷ 
Οοὗον χαταβάντος αὐτοῦϊνϊ --- ἰυποη8)] ὄχλοι, πὺν ἶοῦ, σγὸμ ἀππκῖου 
ΔὈβίδτητηθηρ. 2. τηᾶππᾶ Ρυαί5}1}1 μὰ θὰπ 45] λεπρός, Μο. 1, 40 πὰ Ῥταίβ- 
Π]1 παραπάβ, Ὑρ]. σὰ 1,0, ΥἹΙΙ, 49, ---ὀ ἀανίπμδπ8] προσελϑών 51π Β.,7 
-- ἐλϑών. 8 ἴτπϊηὰ] αὐτοῦ ὅϊῖη ΒΟ ΕἾ -- αὐτοῦ ὁ ᾿Ιησοῦς, ἃ ἔ 7οδι8 
ἰοίρι θυπι. --- Ραία ὈῬγυΐβΗ]] 15] αὐτοῦ ἡ λέπρα; 50.001 18, 1208, 126. 
4158. ΔΘ. ΠΙΘΪΠΒ, β61Π5, ὈΠΒΡΆΙ, ᾿ΑΥΆΤ, 561Π5 ΒΘ γυ101] Ὠδιίρου ΠΟ, 
818 ὙΟΙ ἀ61η ΠΟΙΊΘΠ, ἃ110) Ὸ ἀἀ5 ΟὙἸΘΟΙ]Β06. ὉΠῚρ᾽ 6] ἢῃγὺ 506110, ΜΙ ἄθπὶ 
ΔΥΪΛΪΚ6] γουθυπᾶθι, βύθηθη ἸΠΒΆΙ,, 1Ζγ8}, 56115 Π16, πιθῖη8, Ὀοΐπδ, 18, 128 
ΒΘ]ύθη. ὙΟΥ ἄθπὶ ΠΟΠΊΘΠ., 4001] ἰϑὺ α16 νοὸπ ατΐπηη ὅτ. ΤΥ Ῥ. 898 ροροθπηθ 
ΤΡ 6] ὑπγ] Πρ, ἀα55. 156. ΠΧ, ΘΠ οἷ ἃ α]οοῦν ἄαχα ἰχοίο (βαΐπι νοὶ 8 ΠῚ 
15. δρδυβίαιμ]ππι) νοτγαηίτοίθη ἰκὕπηθ, υρὶ]. 11 Ο. ὙΠ|1,. 9. Ῥαπιπὰ 15 τπη]οά]ὰ 
τὸ ὉΧ1,, 41. 0. 
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Ῥγαΐβἢ]] ἰβ. 4 νι (ὮΡ ἰπηπιὰ [688 : ΒΔ ]ΠΥ οἱ ΤΠ Εἰ αἰ] ΑΪ8, 

ἃκ σαρσος ΡῈΚ Β|]|θὰπ αἰαπροὶ σου], 18} αὐδὰν οἱθὰ ΡοΘοὶ 

Πα} Μοβο5 ἀὰ γοὶὺν οαϊβαὶ ἴγη. 
ὅ Αἴσα Ρᾶὰ Ραΐα ἱππαϊραροδηαίη ᾿ΠηΠηδ ἴῃ Κα Υ ΠΔΊ]Ω, )ὰ --- 64 

ἀπαι7α ᾿πησια πα Ὰ}5 ὈΙα]απ5 ᾿πὰ ὁ 18} αἰΡα μα 8 : [γα], 

Ρ᾽απιαρτιβ πιθῖη8. ΠΡῚΡ ἴῃ σαγᾶδ Ὁ5Π1Ρ0α, παγἀπ])α θα ]ν 108. Ὁ 78} 

4} ἄπ πιὰ [6βι5: ἱκ αἰπιδμ5. ΘᾺ Π811}ἃ πᾶ. 8. 18}} ἃπά- 

μα ἤλπαβ 588 Ππηἀα Ὰ }8. ἀὰ}: [τσ], ὨΪ ἴπὶ γα ΡΒ. 6ἱ αἰ Ὠχοῦ 

τηθῖῃ ἱπηραρσρσαῖθ: ΔΚ βαίαϊποὶ αἷρ ναῦγᾶδ, 18} ρ'Ὁ 8 11Π1} 88 

Ῥἰαμηασιβ τηθῖη8. 9. 18} ἃὰκ [κα τηδηπὰ ἴπὶ Παθαπαβ πῇ γὰ]- 

ἀαΐη)]α τη οἰ παιησηᾶ σαν Δ 18, 181} αἰρὰ ἀπ Ρδιηηδ: βαρ, 

78} σασρὶρ, 18} ΔηΡΑγαηπηὰ : αἶτη, 181} αἸἸη1Ρ, 1841} ἀπ 5ΚαΙκὰ 

τηθὶ πα πητηᾶ: ἰαγοὶ Ραΐα, 18} ὑδ}}}. 10. ρϑῃδαβΊαηαβ Ρδη 

Τοϑ8 5110] 6 114 18} ἃ} ἀὰ Ραμ δἰδι]αϊ βίη 1 : ΔΘ η 

αἰβὰ ἰχυὶβ, εἱ ἴῃ βγδθ 1 βυαϊδθα ρα] δα οὶ Ὀϊραῦ. 

-- ς ““ 

χαὶ εὐϑέως ἐχαϑαρίσϑη αὐτοῦ ἢ λέπρα. 4 χαὶ λέγει αὐτῷ 
ΕΤΩ -- οἱ ΟΝ 2 Ν ον ἢ Ν - - 

ὁ Ἰησοῦς Ὅρα μηδενὶ εἴσχτῃς, ἀλλὰ ὕπαγε σεαυτὸν δεῖξον τῷ 
» ν ,ὕ Ν - λ ᾿ ων 

ἱερεῖ, χαὶ τιροσένεγχον τὸ δῶρον ὃ προσέταξεν ἸΠωσῆς εἰς 

μαρτύριον αὐτοῖς. 
-“ ,ὔ ως 

ὅ Εἰσελϑόντι δὲ αὐτῷ εἰς Καφαρναοῦμ, ττροσῆλϑεν 
Ρ] - “«᾿ 2 

αὐτῷ ἑχατόνταρχος παραχαλῶν αὐτὸν ὁ χαὶ λέγων Κύριε, 
ὃ παῖς μου βέβληται ἐν τῇ οἰκίᾳ πεαραλυτιχός, δεινῶς βασα- 

᾿ 2 - ) -»Σ΄7- 2 

γιζόμενος. Ἵ χαὶ λέγει αὐτῷ ὃ Ἰησοῦς Ἐγὼ ἐλϑὼν ϑερα- 
7, 2 ,ὔ Ν 2 Ν ς « , ᾺΡ , 

χεεύσω αὐτόν. 8 χαὶ ἀποχριϑεὶς ὁ ἑκατόνταρχος ἕφη Κύριε, 
γ - Ὅν δε. Ν ε' ς ᾿ Ν , ΡῚ ,ὕ, 2 Ν ᾽ 

οὐχ εἰμὲ Ἱχανὸς ἵνα μου ὑπτὸ τὴν στέγην εἰσέλϑῃς ἀλλὰ μόνον 
Ὕ Ν᾿, “4 δὰ ΄ ς - Ν ν 2 ΦΥῊΝ 

. εἴπτε λόγῳ, καὶ ιαϑήσεται ὁ παῖς μου. 9 καὶ γὰρ ἔγω αἂν- 
, Ε ΤΠ 0 , 5») ΝΟ ν 

ϑρωτιός εἰμι ὑπ᾽ ἐξουσίαν, ἔχων ὑπ ἐμαυτὸν στρατιώτας, 
Ἁ , ’ ΄ Ἀ ἋἍ Ν γὔ γ7 

χαὶ λέγω τούτῳ Πορεύϑητι, καὶ πορεύεται, καὶ ἄλλῳ ἔρχου, 

χαὶ ἔρχεται, χαὶ τῷ δούλῳ μου Ποίησον τοῦτο, καὶ ποιεῖ. 
2 φ 7 Ὺχ΄, ἡ -Ὁ ἴω 

10 ἀχούσας δὲ ὃ Ἰησοῦς ἐϑαύμασεν χαὶ εἶπεν τοῖς ἀκολουϑοῦ- 
2 ᾿ , ς᾽ 529.» -“} ᾿Ν " γε σιν “ΑΙ μὴν λέγω ὑμῖν, ουδὲ ἐν τῷ Ισραὴλ τοσαυτὴν πίστιν εὗρον. 

4 βαϊῃνυ 61] ὅρα, 5. Ζὰ 1. Ο. 1Υ,5. ὅ αἴαγυβ. Ραῃ Ραΐα ἱππαύραρ- 
σαπᾶϊη ἱπ|πη8] εἰσελθόντι δὲ αὐτῷ; αἴαν Ῥαΐα Ζυβαΐξ πᾶοὸὶ Τία]α: ροϑί 
ᾶθο δαΐριη οὑπὶ ἰηἰτοϊββού αθοΐ. --- ἸΚαίατπαυσ} Ἀαφαρναούμ Β δῖῇη 
ἰΐνς -- Καπερναούμ. 6. υ5}1Ρ08] παραλυτιχός 5. τὰ ΥἹ, 12. Τὸ ρΆ}811]8] 
ϑεραπεύσω; φ58- τὰν ὈΘΖθΙ μη ὰπρ ὧθ5 ἤαΐυσθ, 9. πιᾶῆπὰ ἱπὶ παραπάβ αἱ 
γα] πα τηοϊπαῖητπα σάτα 5} ἀἄνϑρωπός εἶμι ὑπ᾽ ἐξουσίαν, ἔχων 
ὑπ ἐμαυτὸν στρατιώτας; ἀἴδ σοίίβοη ἅπαογαπρ' παρ ἔ: ΠΟΠΙΟ Β11π|. ΠΆΌΘΠΒ 
ΒῈ0 ροίοβίαίοπι τηθᾶπὶ τηἱ]1656. 10 οὐδέ] πὶ; πὶ ἀπᾶᾷ πὶ} βίθῃθῃ ΟἿ ΠΘ 

Βεγηῖαταιί, ΜαΙΒ1Α. » 



18 Μαίμδα5 ΥἼΠ]... 

Ἶ6 --- 6ὅ 11 ΑΡΡδΠ αἰρὰ ᾿ΧΥ1]8 βαΐθὶ τηδηᾶραὶ [τ] Ὁὐτπδα 8} 

βᾶσσῃα αἰπΔ ἃ 18} ὩΠΔΚΠΠ] ] απ τὴ] ΑΡΥΔΠ δῖα [ἢ [βακα 

78 ΙΆΚοῦα ἴῃ ΡΙθἀδηρ 7] ΠΙΠηπ6 :; 12. 10 βαᾷϊ βαμἼαβ μἷα- 

ἀΔηρΡ 705 πϑγαῖρᾶπάα ἴῃ 11618 ρβαΐα Πἰπαππϊδῦο; 1 Πᾶν 

γΔ]ΡῚΡ οτοὺβ 18}. Κυτιδὺβ ὑπ Ίγ6. 

74 --- 06 15. «8: αἂρ [6818 βαιητηὰ παπαδίαδα: ροαρο, 18} ΒΥΑΒΥΘ 
[μα 66 : : : Σ ᾿ Ξ ΣΝ 

ΘΔ 165, γαῖγραϊ Ρᾳ8. 1811 οὩΠΔΙ] ποι 88 θ᾽ απηᾶρτι5 18. ἴῃ 
7α1πᾶ1 Πγ611α]. 

12 --- Οἵ 14 «8}} αἰτηδ πα 8 [6818 1η σαγα Ῥαϊδγα5. σΒΔΠΥ 5 ΔΙ ΤῸΝ 
οὐΐχες ΠΡΘΠαΘΙη 18} ἴῃ ΠοΙΐοη. 1ὅ 188} αὐΐαϊοῖς Ππᾶπᾶδι 1208, 

788 «ὔδι]οὺ ἃ 50. ποῖδο; 7811 αὐταΐθ 78} Ὡπαθαμ ἃ, Ἰτητηδ. 
106 αὖ Δηἀδπηα ]Π βὰς σα ϑηϑηηγηῶ ἃὔροιαι αα ᾿πητη8 αΔ]- 

Π]0Π 8118 85 ΙΒ ΠΔΡΆΠΒ; 78 ΠΒΥΔΙΡ βάη8 ΔΙ Δ η5 γϑαγᾶα, 18} 

- ! 3) Ἀ -Ὡὲ ᾿Ὶ 

11 “έγω δὲ ὑμῖν ὅτι πολλοὶ αἀττὸ ἀνατολῶν χαὶ δυσ- 
- ΄ 3 

μῶν ἥξουσιν χαὶ ἀναχλιϑήσονται μετὰ ᾿Αβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ 
καὶ Ἰακὼβ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν: 12 οἱ δὲ υἱοὶ τῆς 
βασιλείας ἐχβληϑήσονται εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον. ἐχεῖ 

Ν Χ - 2 

ἔσται ὁ χλαυϑμὸς χαὶ ὃ βρυγμὸς τῶν οδόντων. 
᾿ 5 ἘΠ -ῳ ΜΕ Ὡ ο Χ 

19 Καὶ εἰσχτεν ὁ ]ησοῦς τῷ ἕχατοντάρχῳ Υπαγε, καὶ 
- 2 -“ - ὡς ἐπίστευσας γενηϑήτω σοι. χαὶ ἰάϑη ὃ παῖς αὐτοῦ ἐν τῇ 

ο 7 ’ 

ὥρᾳ ἐχείνη. Ἶ 
᾿ γ ἈΝ Ὁ ων ἮΝ ὩΣ ,ὔ ὔ, 2 

14 Καὶ ἐλϑὼν ὃ ησοῦς εἰς τὴν οἰχίαν Πέτρου εἰδεν 
- Ν τὴν πενϑερὰν αὐτοῦ βεβλημένην χαὶ πυρέσσουσαν. 1δὅ χαὶ 

- εν χὰ " 7 ,ὔ Ν 

ἥψατο τῆς χειρὸς αὐτῆς, καὶ ἀφῆχεν αὐτὴν ὃ πυρετός" χαὶ 
ο- ν᾿) 

ἠγέρϑη χαὶ διηκόνει αὐτῷ. 16 ὀψίας δὲ γενομένης τροσή- 
δέχ ,ὔ , Ἀν Ν ΄ 

γεγχαν αὐτῷ δαιμονιζομένους “τολλούς" χαὶ ἐξέβαλε τὰ πρνεὺ- 

14 716}} (2) πα αἴθ παμάβομυ ἀστοῖς ὙΘΙΒΘΉΘΩ. ὙΟΥ ΘΆΒΔΕΥ ἀπδύαί 
γΟΥ ἴπ Ποιίοπι (ΖΘΙ]ΘΠΒΟΉ]τι85. πᾶ Ῥαϊίσαθβ ὑπᾶ ἸΙραπᾶθιη), Υρ]. Ζὰ 
ΝΥ ΧΟ ΟΣ 

ῬΘιηοΥ ΚΌαγΘ τῸρ0] [ᾧν οὐ, οὔτε ἀπά οὐδέ (μή, μήτε απᾶᾷ μηδέ). 14 ἴπ 
Ποιύομ] πυρέσσουσαν; (6Υ Ὁ] 181 Μ0ὸῸὺ21 οΥἸΠἅγ]1 0}, γαυῖο5 [ΘΌ115. ῬΑΤΌΧΥΒ- 
105 ἱπάϊοαν᾽ (Ὁρρδύτδιμι); Μαββιμδᾶπη 5ομσοὶ δύ Ποϊίοι. 1 ἱπιπιὰ}] αὐτῷ --- 
ΤΠ γρ' αὐτοῖς. 16. ἀαϊπποπαυ]λη85)] δαυμογεζομένους ; αἴο5 γονῇ, πᾶοῖ ἄθη 
ΡΟΥΒΟΠ6η ΒοΪκατοῖβ, πιούαγοὶβ, ν]]αγοῖβ, ΠΠἸΡάγοὶβ, Ἰαϊβαυοὶβ, ΒΟΚΥ ΘΙ 5 
σΟὈΠἀοῦ, οὐβοπμοῖηῦ πὶ Μί. ἀπᾷ 1,0., ἵπι Μο, ἀαρορθηῆ ἀὰβ οἰ ΠΠ ΘΙ ΤΏ 150110 
νοῦβ, ὑπῃι]ροπ παραπᾶρ Μο. υπά 50. ὕθθοι ο, ἄθιη ρυϊθος. ὁ. Θπΐβρυθ- 
ΟΠμθπά, 5. Ζζὰ Θα]. 11, 11. --- Ῥᾶπθ 0011] Βαρδηαμ5} τοὺς χακῶς ἔχοντας, 
816 Πα θοηΐρθ5᾽ . ὉὉ1] ἀἄνου», (ἀδποθοι ἈΡΊΠαΡα μάραπ Μο. ΠῚ, 11), νρὶ]. 
111 αἰθᾶμ χαχολογεῖν Μο. ὙΠ], 10. ποῦθῃ γα1]]ὰ αἰρὰπ χαλῶς εἰπεῖν 
71,0. ΥΊ, 20. 



Μαιϊπᾶπ5. ΥὙΠ]|-΄ 19 

ΔΙΠ]ΔΠ5 Ρᾶπ5. Ὁ01] Βαμα Πα 1]Π1Ἃἃ, 17 οἱ πϑ[Ὁ]] 0 66] 

Ραΐα σαιηθὶϊάο μαϊ Εἰβαϊαῃ. ρται θαι. αἰ απ άδη : 88. ὉΠΠ1Δ}}- 
ΟἸΠ5 ὈΠΙΒΆΤΟΒ ὈΒΠΔΠΙ 18} 54} 01 η5 ὉΒΡᾺ,. 18 Βα Πγ 18 

Ρβᾶπ [6818 τὴ παρ 5. ΠΕ 5. ὈΪ 51κ Βα] αὶῦ ΘᾺ ΘΙ ΒΙΡ0η- 

78 ΠΙπ Δ} ΠΤ. 

19. 111 ἀπαϊσασοαη δ ἃἴη8 ὈΟΪΚΆΤΟΙΒ. 4} ἀπ πητηἃ: [α]-- Π -- 68 
σὼ γη 5 1.6 10 
ΒΕ, [Ιαἰδί]α ΡὰκΚ ῬΙΒη να Ρα 61] οαροθ. 20. 18} 4} ἀὰ 

᾿πηπὴὰ [Θϑπδ: [ΔΌΠΟΠΒ ΟΤΌΌΟΒ. αἴσῃ 18} [ἘΡ]0Β Π]Π.1Π15 510- 

Ἰᾶπβ. ἱβ ΒΌΠΙΒ. Τηλ 5 πὶ Πα 81} Πγα] ΠᾺΡ 561 ΔηΔΠ Δ] ν]78]. 

21 ΔΠΡΆΤΙΝ Ρὰη 5]ΡΌΠ]6 15 4} ἀἃὰ ἸΠηηηὰ: [π᾿], 5] 6] 

ΠΪ8 ἔγαγϊϑὺ σΆ] ΟΡ 141}1] σα Π]ΠΔη αὐΐαῃ τηθῖηᾶπα. 22 1 

Το 6Ρ αι ᾿πηηιὰ : [ἰαἰβίθὶ ἴα ΤΏ18, 16}} ἰοῦ βᾷπη8 ἀδιβδ8 

ΠΙΠ Δ 56 ̓ Π8Π8 ΟΠ 88. 

38. 48}} Ἰππαύρρραπαϊη ἰπητηδ ἴῃ ΒΡ, δίαΥ Δ ἀ]οά πῃ ̓πημ]8.}} Ἴ: Ἢ ἢ 
0 ν 

ματα λόγῳ, χαὶ πάντας τοὺς χαχῶς ἔχοντας ἐϑεράπευσεν, 

17 ὅπως πληρωϑῇ τὸ ῥηϑὲν διὰ Ἡσαΐου τοῦ προφήτου 
ἕγοντος Αὐτὸς τὰς ἀσϑενείας ἡμῶν ἔλαβεν χαὶ τὰς γόσους 

ἐβάστασεν. 18 ἰδὼν δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς ττολλοὺς ὄχλους τιερὶ αὐτὸν 
ἐχέλευσεν ἀπελϑεῖν εἰς τὸ πέραν. 

19 Καὶ προσελϑὼν εἷς γραμματεὺς εἶστεν αὐτῷ Διδά- 
σχαλε, ἀχολουϑήσω σοι ὅήτου ἐὰν ἀττέρχῃ. 20 καὶ λέγει αὐτῷ 
ὃ ᾿Ιησοῦς 4ἱ ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσιν χαὶ τὰ πετεινὰ τοῦ 
οὐρανοῦ χατασχηγώσεις, ὃ δὲ υἱὸς τοῦ ἀνϑρώπου οὐχ ἔχει 
ποῦ τὴν χεφαλὴν χλίνῃ. 21 ἕτερος δὲ τῶν μαϑητῶν αὐτοῦ 
εἶσιεν αὐτῷ Κύριε, ἐπίτρεινόν μοι πρῶτον ἀπτιελϑεῖν καὶ 
ϑάψαι τὸν πατέρα μου. 22 ὃ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῷ .41κο- 
λούϑει μοι, χαὶ ἄφες τοὺς νεχροὺς ϑάνψαι τοὺς ξαυτῶν 

γεχρούς. 
7ὔ ΄-΄ ΄“΄ἁὉ. -“' 28 Καὶ ἐμβάντι αὐτῷ εἰς τὸ πλοῖον, ἠκολούϑησαν αὐτῷ 

18 πιληᾶσαπθ ΠΪΟΝΠ]8η5] πολλοὺς ὄχλους Ὁ 4 --- ὄχλους, ὄχλον, 
πολὺν ὄχλον. --- Β5]ΡΟ0η).:8), Ζιυβαίζ ἃι18 (1617 Πα]ὰ, 65 ἤηᾷοί 510) ἴῃ 
αὐ ορ' (1π ἢ Τὕοκο). 20 παι 5861}}] τὴν χεφαλήν; δῖι0 ἢ}. βθῖη. 50 ο]ηΐ 
ἃ08 ΟΥ̓ [41 Ζι Β[θιη θη ; 65 ἤπᾶρί 510} ἴπ ἃ "ρ΄. 22 48}] λέγει οὔθν 
εἰπενὺ 485 Ῥτᾶβθηβ μἰδέοτίοιιπι τῖρὰ ἔπι οί, πιοῖϑέ ἄμτοῖ. (85 Ῥτδᾶξον απ 
σορσοῦθπ, 5. Ζζὶ 41. Υ͂Ἱ, 19. 

9 Ἔ 



20 Μαίῃδπ5 ὙΠ]. 

ΒΙΡΟΠ]ΟΒ 18. 24 78) 881 6 ΡῈ 1118. Ὑ 87} 1 Τ]ΔΥΘΪη, Κ5ΥΑΒΥΘ 
Ραΐα 5110 ρϑμπ]1}0 ναῖγρδῃ ἔτη γθρΊη ; 10 185 5815160Ρ. 20 78} 

ἀπαῦραρο Δ 5 5]Ρ00}1085 15 ὉΤΤ ΙΒ θα πῃ ᾿πἃ αΙραπαδη8 : ἢ], 

Πᾶ561] Π515, ᾿τΔα]δύπαιη. 26 18} ΠΡ Ἃἂὰ ἴτῃ Ιθ8ι8: ἢγᾷ 

ἰδαγ ἢ 610, 1610}} σα! ] μἀδη5Ὁ ῬΆΠα] ὉΙΥΟἰβαμ 8. σΆβο 1 υἱη- 

ἋΔΠ1 18} Π]Δ ΘΙ, 8} ὙᾺΓΡ ΥἱΒ 111. 217 10 βαὶ τηδη8 51}- 

αἀΔ] ΘΙ] ἀράπη αἹβαπαδη8: ΠΥ] ΘΚ ἰδὲ 88, οἱ 18} υἱπᾶοβ [8 

ΤηΔ16] ΕΠ 18] Δ ᾿πηηὰ ὃ 28 18} ΟἸΠΠΔΠαἸΠ ᾿πητηᾶ ΠἰπαΔΥ 

τη Υ θη ἴῃ σϑι]α ΟΔΙΓρΙβαῖη6, σου ἀθάπη ᾿τητηὰ ὑγαὶ ἀαΐ- 

Τ]0Π8 1705 18 ΠΙΔΙΆΒΠΟΙΏ ΤἸΠΠΔΠΠΔη5, 51616]41 Π]α, βγάϑυθ πὶ 

τη ΤηδΔηΠᾶ, 5161 ΡΠ βα 11}. ρᾶπ Υἱρ 1αϊπᾶηᾶ. 29 18}} 88] 

ΒγορΙἀθάθῃ αἰβαπάδη8: ἤν ἨΠ5 78} Ρα8, [οϑὰ, βαπδὰ 5 

αατηῦ 61 δα] 116] θα] )]ὰ ἢ ππη8159 890. γαβὰῃμ βᾷπμ [δἰυγὰ τὴ 

« εὐ 2 - Ν γ Ν Ν , ἜΠΟΣ, 3 

οἱ μαϑηταὶ αὑτοῦ. 24 χαὶ ἰδοὺ σεισμὸς μέγας ἐγένετο ὃν 
- { “ ο Ν - ΄ ς Ν ΄“- 

τῇ ϑαλασσῃ, ὡστξ τὸ πλοῖον χαλύπτεσϑαι ὑπὸ τῶν χυμά- 
ἃ . 

των᾽ αὐτὸς δὲ ἐχάϑευδεν. 2 χαὶ προσελθόντες οἱ μαϑηταὶ 
-᾿ 2 » - 2 

αὐτοῦ ἤγειραν αὐτὸν λέγοντες Κύριε, σῶσον ἡμᾶς, αἀττολλύ- 
2 -- ; 

μεϑα. 26 καὶ λέγει αὐτοῖς Τί δειλοί ἐστε, ὀλιγόπιστοι; 
Ἀ Ὁ 7 “- 

τότε ἐγερϑεὶς ἐπετίμησεν τοῖς ἀνέμοις χαὶ τῇ ϑαλάσσῃ, καὶ 
γ 7 Ψ' , 

ἐγένετο γαλήνη ΠΕΙΌΜ: πο δ. δὲ ἄνϑρωποι ἐθαύμασαν 

λέγοντες ΠΟοτατός ἐστιν οὗτος, ὅτι καὶ οἵ ἄνδμοι. καὶ ἢ ϑά- 
λασσα ὑπαχούουσιν αὐτῷ; 28 χαὶ ἐλθόντι αὐτῷ εἰς τὸ 

- Ὑ -ο ΄, - 

σέραν εἰς τὴν χώραν τῶν Γεργεσηνῶν, ὑπήντησαν αὐτῷ δύο 
δαιμονιζόμενοι ἐχ τῶν μνημείων ἐξερχόμενοι, χαλεποὶ λίαν, 
«’  ; , Ν - Ἁ ς 5, , Ν 

ὥστε μὴ ἰσχύειν τινὰ “ταρελϑεῖν διὰ τῆς ὁδοῦ ἕχείνης. 29 χαὶ 
υ Ν Ὕ7 7, γσχι’ ΓΈ ν , 29 - .ν" - 

ἰδοὺ ἔχραξαν λέγοντες Τί ἡμῖν χαὶ σοί, ]ησοῦ, υἱὲ τοῦ 
- 1 ὑφ Ν - - ΒΥ 

ϑεοῦ; ἤλϑες ὧδὲ πρὸ καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς; 80 ἣν δὲ 

24 56 18100 ἰδύ Ὑ0π Οἷποι βρᾶθτθθ παπᾶ (ἀθπη ποίαυϊιιβ. ΘΟΥΤΡύΟΥ 
Ὀρρϑίχγῦμιβ) ἴῃ βαΐβαθιι νου δ 6]0. 

24. βγᾶϑυθ Ῥαΐα 5.ῖ0ρ ρα] ναῖσραη}] ὥστε τὸ πλοῖον χαλύπτε- 
σῇσιν; ἅδον ἅ16 οοπβίχ. 5. Ζὰ Μο. ΤΥ͂, 1. --- γνϑρῖπα], ἀάποῦοπ γορῸβ Μο. 
ΙΥ, 81, ψῖθ αἰνίῃβ ὑπᾶά αἰγᾶπι, Ὑρὶ. σὰ 11 Ο. ΧΙἧῪ, 9. “25 5:Ρ01708 18] 
οἱ μαϑηταὶ αὐτοῖ Ο 105} ---- βοπϑῦ (ΘΏ]0η. ἀἰθ ψουτίθ οἄθυ ἀοοῖ αὐτοῦ. --- 
ὨΔΒΘΙ 111818] σῶσον ἡμᾶς “7 τὸ γρ --- σῶσον. 20 Ψ68115] Ζυβαῦζ, 461 510} 
ΔΈΟΝ ἴῃ ἢ 0 {1 πάρ, 28 Οαἰτραϊδαϊμθ} τῶν Γεργεσηνῶν ΟΥΚΙΚ --- 7ὰ- 
δαρηνῶν, Γαζαρηνῶν, Οθγαβοποχίπι; ΡΟΙ ἃἱ τες ἡ Ὑρ]. 1,0. ΤΧ, 10. 
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Μαιπᾶι5 ΙΧ. 91 “ 

μαῖα βυθῖπθ πιὰπαραῖχο πα] ἀπ. 81 10 ΡῸ 5ΚΟΠ 51. Ὀθάτιη 

ἴπὰ αἰβαπδη8: Ἰᾳ θα] ὈΒΥΔΙΤΡΙΒ. ΠΠΒ., ὈΒΙΔΙ ΟῚ πΠ5 ΘᾺ] ΘΙ Ρὰ ἴῃ 
Ρο Βαϊγαάα βυθῖηθ. 82. 18} αν ἀὰ ἴτ: ρα ρορ, 10 οἷ αϑρὰρ- 

σα παδη5. ΘΠ Ρη ἴῃ Παϊχα ϑυθίπθ: 181} 881 τὰ σαγνϑα θα ἢ 

515. 411ἃὰ 50. Παϊγα ἃπα αὐ 80 ἴῃ ἸηΔ θη, 18} οδαδαΡποάο- 

ἄπ ἴῃ γαύπαμμ. 23.9.10 Ραὶ παιαδηάδπβ σα β]δα]αη, 18} ρὰ- 
Ἰοϊβαμπάδηβ σαὶ ἴῃ Ὀδαγρ 811] ὈΪ βᾷη8 (δ᾽ ΟΠ }]8Π8. 

84. 184} 581 411 50. ῬδατρΒ πϑ1Ἃ 1] γι ρτὰ [681|. 181 σαβαῖῃγδη- 

ἀλπ8 πὰ ὈΘάπη οἱ Ὁ5]1ΡῚ ΠΙΠ ΠΥ ΤηΔΙΚΟΒ 1276. 
ΙΧ, 1 «“2}} αὐβύθιρηαβ 1 5]ΠΡ ὉΪΆγ141} 18} ἀλη ἴῃ βοῖπηδ] ὺ --- 0 

7188 1087 
θαῦπτρ. 2. ῬΆΠῈἢ ἀὔθουιη ἀπ ᾿πητηὰ Ἐ5]]08η ἃπδ ΠΡ ἸΙρδΠ- μος 90 

Υ̓ Ν ᾿ Ὥυψ }ῳ 2 - Ἔ 4. ἔ , , ᾿ 21} - ν» 91 « 

μαχρὰν ατι᾽ αὐτῶν ἀγέλη χοίρων πολλῶν βοσχομένη. οἱ 
δὲ δαίμονες σπταρεχάλουν αὐτὸν λέγοντες Εἰ ἐχβάλλεις ἡμᾶς μονὲς στιαρεχάλουν αὑτὸν λέγοντες ᾿ὰ δχβάλλεις ἡμᾶς, 
γ , Εἰχνὼ 2 - γ Ν 3. - ; δὴ 
ἐπίτρειμον ἡμῖν ἀτιελϑεῖν εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων. 82 χαὶ 
ΟἹ 3 - 2 ω 

εἶχτεν αὐτοῖς “ὕπάγετε, οἱ δὲ ἐξελϑόντες ἀπτῆλϑον εἰς τὴν 
2 “" ΄-- ρ-ῳ- 

ἀγέλην τῶν χοίρων" χαὶ ἰδοῦ ὥρμησεν πᾶσα ἢ ἀγέλη χατὰ 
- - 9 - 

τοῦ χρημνοῦ εἰς τὴν ϑάλασσαν, χαὶ ἀπτέϑανον ἐν τοῖς υδασιν͵ 
" « Α ΄ "ὕὔ Ἀ με , 5 Ν ,ὔ 

88. οἱ δὲ Ποπκύγεες ἀμ τοων χαὶ ἀπελθόντες εἰς τὴν πόλιν 

ἀσιήγγειλαν πάντα χαὶ τὰ τῶν δαιμονιζομένων. 84 χαὶ ἰδοὺ 
πᾶσα ἡ πόλις ἐξῆλϑεν εἰς συνάντησιν τῷ ᾿Ιησοῦ, καὶ ἰδόντες 

αὐτὸν “ταρεχάλεσαν ὅπως μεταβῇ ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν. 
-" 3 

ΙΧ, 1 Καὶ ἐμβὰς εἰς τὸ πλοῖον διετιέρασεν χαὶ ἤλϑεν 
ΕῚ Ἀ 3ϑίω.» ΄ " ΒῚ Α ’ὔ 2 - 

εἰς τὴν ἰδίαν πολιν. 2 χαὶ ἰδοὺ προσέφερον αὑτῷ παραλυ- 

2 Ῥαπὰῇ δἴρθουυμ, ΟἹ, μη πα τς ἀγχοῦ ΟΟΠ͵]θοῦα 1π (ΟΥ ἃΠ-- 
του κιηρ ὈοτΙ Ομ ρύ, 

81 Ρὸ 5ΚοΈ 518 ---  φἱβαπάδπβ)] ἀρουρᾶπρ' ἴῃ ἀδ5 πα] 10 }}6 ρΘβ ΟΠ] ΘΟ» 
Υ5]. Οατΐχηπι αΥ. ΤΥ Ὁ. 271 υπὰ 1 Τίπι.. 11, 16. 82 80 Παϊγτᾶλ)] ἡ ἀγέλη 
δῖ ΒΟῚ,7 τΐγρ --- ἡ ἀγέλη τῶν χοίρων. ᾿ Ὅθο᾽. ἄθπ ρΊυτ8] σαναυτηίοατιη 
5. Οτίτητη ΟΥ. ΠΥ Ρ᾿. 191: ἀθὺ ΔυΒασΟΚ τὰπ ρανδυγηθάθπ 515 ἐγ ὥρμησαν 
οὐηποσῦ πη ᾧ, ᾿πηρούπιπι ἐθοογαηύ᾽, αἰ6 ὥρτυ, 1δύ. ,ἱπηρούιθ Δ 0110: ἴῃ ἄρῃ 
ΡΤ ]]6] (6116. ΠΠ1 ,Τᾶππ᾿. 995. Ρ]ΟΙ βαπᾶδηβ ραίαϊμτι ἴῃ Ὀαυτρ] ἀπελϑόν- 
τες εἷς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν; ἀ16 φσούμβοῃθ ψοσίβίθ!πηρ 16 Μο. Υ, 14 
ἀπήγγειλαν εἰς τὴν πόλιν πᾷ 1,0. ὙΠ], 84. --- 841] 1 Ρᾶπηβ ἀαϊπιοπᾶγ- 
7815] πάντα χαὶ τὰ τῶν δϑαιμονιζομένων; ΔΟΥ ΒΟΙΒΟΠΟ δα Βάτποῖς βἰηπ- 
βοιπιᾶθβ, ἀ00}}. πίομῦ ροπᾶι, Π800 ΟἹ, 145 Νυ]ῆ]α χατά (κατά 6. 56ῃ. τ 
δ Ὕ, 28: ἸΧΎΤΙ Ἵ; Μὲ: ΠῚ δ. 1 Ὑῆὸ; Ὑν 19} πὐἴὉ" ὀἰπρὸπ (ΥΟΝ 
Τίξομουᾶ, πιοῃΐ ὀττἀΗπίοπ) μι ΔΒ ΘΗτ ἔθη, 

ΙΧ,1 ἴῃ βοῖπαὶ Ῥδιγρ] εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν; ἴδιος νἱτὰ οἵν ἄπτοῃ 
Ῥοββοββῖνα φΌΡΘΌΟΠ, 80 ἀυτοῃ Ῥοῖπα 1,0. ΥἹ, 41; ᾿χνᾶγ 1 ΤῊ. 11, 14; 5615 
1 ΤῊ. ΤΥ, 11. 2 Ῥᾶπυ!]} χαὶ ἐδού, ἅμη]10 8 8 Ῥάγυῃ χαὶ ἰδού υπὰ ΙΧ, 18. 



»» Μαιμδπ5 1Χ. 

ἀλη; 18}} ΘΟ ΒΔΙΠγ 5. ΙΘθ8. ΘᾺ θΘΙΠ ἴΖ0 4} ἀπ βδηπιὰ 
ὈΒΠΡΙπ : Ρταΐβίοι Ρὰκ, Ὀᾶγη110, αἤοίαπαα. μὰ5 ᾿τανδαγ οὶ β 
ΡΘΙη05. 8. Ῥᾶτἢ βαχηδὶ Ρῖχ6 θΟΚαγ]6 ΟΡ [ἢ 515 51:01: 58 
γὩ]Δ ΠΟΥ 6ῚΡ. 4 1811 νἱδα πα 5. [6518 ΡῸΒ Τα] ΟΠ] 8 1Ζ6 α4ὰρΡ: ἀππγ 

705 τ]δοΡ Ἀ011ὰ ἴῃ Παἰν αι ᾿ἰχναιαῖη ὃ ὅ Ὠγαβρᾶν ἰβὺ τα 15 
ΖΘΟΖ0 αἰρᾶμ: ἀῇοίαπαα -Ῥὰ5 ἔλανδαυ οῖβ, μα αἰΡᾶπ: τπΥθ δ 

78} ρασοῦϑ 6 ΔΡΡδηῃ οἱ υἱΐθὶρ ρβαΐθὶ γῷ] ἀπΐηϊ Πα θ 81} 88 5 ΠῈ8 

τ] Π8 ἃηἃ ΔΙΓΡαΪ ἀἤοίδη ἔγανδαν ἢ 18, Ῥᾶμ}) 48} ἀπ Ραμα 

Ὀ5ΠΡῚΠ: ὉΠ} Ιβᾶη 8. ἢἾτὴ βᾶπῶ ἸΟῪ Ροϊπδηδ 78} σᾶρο' ἴῃ οαχα 

ΡοΘΙμδ πη. Ὁ 78}} ὉΠ ΤΘΙΒΔΠἋ5. ΘᾺ ]Δ1Ρ 1 Θαγα βοίηδηἃ. 8. σβδ!ἢ- 

γὩΠ Δ 61η5 ΡᾶΠ Τηδηδρ  ] 5 Οἰοάπη 5118] 6 1 Κ] Δ ἀδ5 781} Π1Κ]- 

παράπῃ ΟΡ ρᾶπηῶ σἸθαηθδη γα] απ 1 βγ] οΙἸκαύδι ἸηΔ Δ 1η. 
υδ --- ΤΊ 9. 92}: Ραϊ" ]ΘΙβαΠ45. ΤΟ. Δ] ΠΡ1Ὸ ΘΆΒΔΠΥ τηϑηηδη 510δη- 

Το 8 ΜΟ21 

Ν Ἂν ΩΝ , ἜΣ ΕΘΙΣ ᾽ Ξ δ᾽ Δ ΌΚΟΟΥΝ ἘΤΡ - Ν , ᾿ 
τιχὸν ἕπὶ χλίνης βεβλημξνον᾽ καὶ ἰδὼν ὁ Ιησοὺς τὴν τιῖστιν 

αὐτῶν εἶσιεν τῷ τταραλυτιχῷ Θάρσει, τέκνον, ἀφέωνταί σοι 
αἱ ἁμαρτίαι σου. 8 χαὶ ἰδού τινες τῶν γραμματέων εἶττον 

ς - τ - ν Ὑν ς - 
ἐν ξαυτοῖς Οὗτος βλασφημεῖ. 4 χαὶ εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς τὰς 
υ , Ὁ τσ Ψ « ἡ )..2: - 5 (Ὁ - δος ψῸν 
ἐγϑυμήσεις αὐτῶν ξίσχτεν να τι ὑΜΕΙ ἀλπεο Ὑ- σονηρα ὃν 

- ς - - 

ταῖς χαρδίαις ὑμῶν; ὅ τί γάρ, ἐστιν εὐχο! πώτερον, εἰγεῖν 
2 

““φέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι, ἢ εἰχιεῖν “Ἔγειρε χαὶ τιεριπάτει; 
ς' ἅ υδν ὐδδλς: , 7) εἰ ΠἸΕΝ κῶς δ μένὶ ὔ Ἄν 

ὁ ἕνα δὲ εἰδῆτε ὃτι δξουσίαν ἔχδι ὁ υἱὸς τοῦ ἀνϑρώτσίου δὶ 
- “ 2 [4 7ὔ -Ὡ ὍΝ 

τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας, τότε λέγει τῷ παραλυτικῷ Ἐγερ- 
ϑεὶς ἀρόν σου τὴν χλίνην χαὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου.᾿ 

) - «ἡ .Ξ : 

1 χαὶ ἐγερϑεὶς αττῆλϑεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. 8. ἰδόντες δὲ 
λ- Ἀξ, ᾿ 4: ὔ 

οἱ ὄχλοι ἐφοβήϑησαν χαὶ ἐδόξασαν τὸν ϑεὸν τὸν δόντα ἐξου-- 

οίαν τοιαύτην τοῖς ἀνϑρώποις. 
"2 ς - - -- 5] " 

9. Καὶ παράγων ὁ ᾿Ιησοῦς ἐχεῖϑεν εἶδεν ἄνϑρωτσιον ἰχα- 

0. αἰοίαηῃ, αἴ ΠαπβοΥ Ὁ ἀἤοϊίαπ. 

Τ,0, 1, 25; γρὶ: δομ Μί. ΧΧΥΗ, 61 αν Ρᾶη. χαὶ ἰδού. -- Ρυβ ἔνὰ- 
γϑυτ οἷ Ῥοῖπιου] σον αἵ ἁμαρτίαι σου ΚΙ, τὐρϊνρΡὶ --- σου αἵ ἁἅμαρ- 

ΓῪ τίαι, σοι αἱ ἁμαρτίαι. 4 Υἱ απ 5] εἰδώς ῬΜΈΞΕγν -- δών. ὅ τᾺ 15] 
γάρ --- ἴθ] Κ' τὶ ((απιδδον [ρ ) νρ. Ρὰβ ἐραγαιτ 015] σὸν αἱ ἁμαρτίαι 

Ἄν 01 -- σου αἱ ἁμαρτίαι, σου αἱ ἀμαρτίαι σοι. 8. οἰυοᾶππ 5114ὰ- 
ἸοΠΚ ἀπ άἀη5] ἐφοβήϑησων θὴ βία τρὶνρ --- ἐϑαύμασαν, ἅδον ᾧ δἀπιῖγδῃ- 
[08 (ἱπηπιουτιηῦ, ἀΠΘΙ ΟΔΟΥ χιιβαίζ 51148]01}πἀδηβ" Υρ]. Μο. 1, 27. | 



Μαιμᾶι ΙΧ. ὃ 

ἄδῃ αὖ πποίαϊ, ΜΆΡΡαὶα Ππαϊξαπαπα,, 1}} 4} ἀπ ᾿μημγὰ : ἰδ Ίβ οὶ 

ἈΪΆΥ τ ἷ5. 78} πιδδία πα θ ̓ α]ὰ ἃἰᾺ} ἸΠ Δ. 
- ᾿ ς ᾿ ᾿ τ δ ΞΞ 

10. 92} νὰν, ὈΪΡῸ ἰβΒ ἀπακαμηθιᾶα ἴῃ σαγάδ, 18}} 581 7,..39 Μὸ 99 
τὴδηδσαὶ τηοίαυ]οβ 8} ἐαγαιτηὐαϊ αἰπηδη8 τ] ΡΠ ΚΊ]- 

Βἱἀοάπη Τοϑιὰ 781} ΒΙΡΟΙ) πὶ ἰ8. 11 714}} σαθπ)]αηάδηβ Πα γ61- 

βαϊοὶβ ΠΟΡὰμ ἀα Ραϊπὶ 5 ΡΟΠ͵α πη ἰ8: ἅἀπσῆνθ τ} τηοὔα  ] 1 

78} ἔγαυδαγ  αῖχη τη }}} 88 1 ΙΒΆ ΘΒ ᾿ζναν ὃ ἱ 
19 ΤῸ [δϑὰ5 ρα μδαβ]λ 5. 48} ἀὰ ἴπ: πὶ βαθγριμι Π81]ἱ τ 0 χὰ υἢ 

Ἰοκοῖβ, ἃ Ρὰϊ ἀμ}8}}} Πα Ραμδη8. 18. ΔΡΡᾶμ σαρραὶθ, ο8η1]- 

τ ἢγὰ 5178}: ΔΤ ΔΙ Σ ρα ὙἹ]]ὰὰ 181} πὶ ΠΠη5]. ἢ1}0 ῬᾶΠ ααη 

ἸΆΡοΟΩ. πἀϑυαπτ ᾶπβ ἃκΚ {τανδαγ ΐαη8. 14. Ῥᾶπα} αὐ ἀ] θά πῃ 

ΒΙΡΟΠΪΟΒ ΓΟΠΔΠΠ65 αἰΡαπαδπΒ: ἀπῆν γοὶ5 18} ΕΔ ΘΙ881615. [ἃ- 

βύατη ἢϊπι, 1ν ΡὰΪ 5]Ρ0η705 βοίμδὶ πὶ ἰαϑίαπαῦϑ 1ὅ 18}} σἂ 

ἀπ ἴῃ ΤΙοϑι8: θὰ] ΤηΔΡῚΠ 5.1η}5 ὈΓΕΡ 15. ααΐποη ἀπα Ραϊα 

Πγ ΘΙ ο5. ΡΟῚ τὴρ ἴπὶ ἰδὺ ὈγῸΡία θ᾽ 10 αὐραρσαπὰ ἀδρῸΒ. Ρᾶῃ 

ϑήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, Παϑϑαῖον λεγόμενον, καὶ λέγει 
Ὁ χω κῷ . ἈΡΟΩΣ Ν 2 , τλρν τι σδὴ 

; αὐτῷ «Τχολούϑει μοι, χαὶ ἀναστὰς ἠχολούϑησεν αὑτῷ. 
τ» ἃ - “Ὁ 

10 Καὶ ἐγένετο αὑτοῦ ἀναχειμένου ἐν τῇ οἰκίᾳ, καὶ 
μι Ἁ Ν - Ἁ φ Ν γ ᾿ , 

ἰδοὺ τιολλοὶ τελῶναι χαὶ ἁμαρτωλοὶ ἐλθόντες συνανέχξιντο 
ΠῚ - Χ - - 2 -Ὁ αὐ [ « 

τῷ Ἰησοῦ χαὶ τοῖς μαϑηταῖς αὐτοῦ. 11 χαὶ δόντες οἱ Φα- 

ρισαῖοι εἶπιον τοῖς μαϑηταῖς αὐτοῦ Διὰ τί μετὰ τῶν τε- 
-" Ἀ “κ - ἊΝ - 

λωνῶν χαὶ ἁμαρτωλῶν ἐσϑίει ὃ διδάσχαλος ὑμῶν; 
ἐὺ Ὁ ) ὥ ᾽ 5 ἊΣ 5 

12 Ὃ δὲ ᾿Ιησοῦς ἀκούσας εἶπεν αὐτοῖς Οὺ χρείαν ἔχουσιν 
φι 5 , 2 - 2 Ν ς - 2 ἢ , 

οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ, ἀλλὰ οἱ χαχῶς ἔχοντες. 18 πορευϑὲν- 
’, ᾿ 

τες δὲ μάϑετε τί ἐστιν Ἔλεος ϑέλω χαὶ οὐ ϑυσίαν. οὐ γὰρ 
Ἶ ἤλθϑον χαλέσαι διχαίους ἀλλὰ ἁμαρτωλούς. 14 τότε σπιροσέρ- 

})] -" « “ιὉΨῇ , ,ὔ Ν Βυν - ᾿ 

χονται αὐτῷ οὐ μαϑηταιῖ Ἰωάννου λέγοντες 4]΄ιὰ τί ἡμεῖς καὶ 
« - ΄ ΄ « ν , 2 

οἱ (θαρισαῖοι νηστεύομεν “τολλὰ; οἱ δὲ μαϑηταί σου οὐ νη- 
΄, ΑἽ - 2 -“ 

στεύουσιν; 1δ χαὶ εἶσχτεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς ἸΠ]Πὴ δύνανται οἱ 
΄ Ἁ - - ͵ - 

υἱοὶ τοῦ νυμφίου 1τενϑεῖν ἐφ’ ὅσον μετ᾽’ αὐτῶν ἐστὶν ὃ νυμ- 

15 αἰσαρσραπᾶ; αὐραρρραπα 416 ΠΔΠαἀβο ἢ ΥΠ. 

9 ΜάΡΡα]) Μ͵αύϑαῖον δῖα Β10 --- Ματϑαῖον; Μο. 1Π, 18 Μαί- 
᾿. Ραϊα. 15. σαρραὶρ ραπῖπ!}}] πορευϑέντες μάϑετε; ἀἴο5θ. νοπάππρ' 1δύ 

Β0Πδῦ ἸΠΠΤΠΘΥ ὙΥΟΤΕΠΙΟΙ θογβοίχζί, υρ]. ΧΙ, 4. ΧΧΎΙΙ, 66. 1,0. Υ11, 22 οί. 
ΡΟΥ ἀὰβ ϑυπάθίου υρ]. σὰ Υ͂, 24. --- [ταγαυτηύαῃ8} ἁμαρτωλούς ὅῖπ 
ΒΙ.1 τρὶγς --- ἁμαρτωλοὺς εἷς μετάνοιαγ. --- πὶρ Ρᾶπη] οὐ γάρ 5. 
σι ΥἹ, 32. 14 αὐαάϊοάμη} προσέρχονται; 65. [6810 αὐτῷ, ν“ῖθ ἴπ Χ. 
-- ΙΘΠΔΠΠ085] 850 ΟὗΟΥ ΙΟΠΔΠ 86. ΝΟΥ σοηϊξῖν, ποιηϊπαίν ΙΟμᾶΠμη05, οἷπ- 
Π8} ΙΟΒᾶππΐ56, 1ὅ βιπἼα8 ὈγΌΡΙΔ415] οὗ υἱοὺ τοῦ νυμφίου Ὁ ἴὶ νᾷ -- 



94. Μαίϊμᾶμπ5 ΙΧ. 

αἰπιτηδᾶα ἃ πὶ 88 ὈΙῸΡίαΡ5, 14} Ρὰπ ἰαϑίαπα. 16. ΔΡΡᾶῃ 

ἢ Ὠγαϑιῃ 1Δ0110 ἀα Ρ]αία πη βα}1}15 ἃηἃ Βπαρδη ἴα} η] Δ Πδ ; 

ἀπύθ αἰπιη {]]ῸΠὰ αἵ βδιημηᾶ 5Π8ρῚη, 18} γαϊγβίσῳ σαύδιχα 

γα ]Ρ. 117 ΠΡ Ρᾶπ ο᾽αθαπα νϑίη πἰα]αΐα ἴῃ Δ] Πη5. [ὉΠ Π]ΔΉ8, 

ΔΙ ΡΡαα αἰδύδαγμαπα ὈαΙΟοΙβΒ, ὈΙΡΘ. θὰ 18} γοὶπ ἀϑριίπρ 

188 ὈΑΙρ 5. ἱτδαϊδύπαηα, ἂς οἱαϊαηα γοὶη Ἰπροαύα ἴῃ Π8]9ῚΠ85 

Πα] η5., 718 ὈΔ]ΟΡαΙη ραθαϊτρααᾶδ. 

, . , Ἄχ ΔΟ , ο Ἂ - 9), ), ὦ Ὁ 
φίος; ξλεύσονται δὲ ἡμέραι ὅταν ἀτταρϑῇῆ ατι αὐτῶν ὁ νυμ- 

, ᾿; (4 ,ὔ 2 Ν ΝΑ γ , ἯΙ , 

φίος, καὶ τὸτξε νηστεύσουσιν. 10 οὐδεὶς δὲ ἐπιβάλλει ἐττι-- 
« 2 ἣ - "7 , ’ 

βλημα ῥάχους ἀγνάφου ἐπὶ ἱματίῳ τταλαιῷ" αἴρει γὰρ τὸ τιλῆ- 
Ἢ - 2 κω τ - ’ ,’ 

ρωμα αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ἱματίου, χαὶ χεῖρον σχίσμα γίνεται. 
2 7 4 , ΑΥ ἕ ΒῚ 

17 οὐδὲ βάλλουσιν οἶνον νέον εἰς ἀσχοὺς παλαιοὺς" 8ὲ, δὲ 
ἰς « 2 Ὁ 5 -᾿ « Ἂ 

μήγε, ῥήγνυνται οἱ ἀσχοί, καὶ ὁ οἶνος ἐχχεῖται χαὶ οἱ ἀσχοὶ 
γ - ) Ν , . ,ὔ Ψ 3: "Ὁ ΄ 
αἸτολοῦνται, ἀλλὰ βάλλουσιν οἷνον νέον εἰς ἀσχοὺς χαιγοῦς, 

ν Ἂν ’ - , 

χαὶ ἀμφότεροι συντηροῦντσι. 

οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος; ἀἴ6 ΒΟὈταΙΒίτ ὁπ 46. νγοπάππρ' δῦ τηϊδνουβίαπαθη πηᾷ 
α16 Ἰοβασύ ἃου Ἰαῦ. 46 116π δαορύιχτι, ΘΡθη50 ἴῃ ἀθη Ὀδυδ]]6]βύθ]θη. ππᾶ 
Ραΐα Ὦγθ1]ο5 Ρ61] ἐφ᾽ ὅσον, γ0ΥΡ]. βυὰ ἰᾶρσα Ὦγ611ὰ 56 Μο. 1Π, 19. 
Βο. ΥἹΙ, 1, βναϊαυα τη6]15 5ν6 64]. ΠΥ, 1, 10 ἸΔρῚ1Ρ ἀὰ ρ]αία ἴάπαπ θαυ] Π185 
ἃ, 5Βπᾶρσ δ [ΑἸ ΤὨ]Δ 8} ἐπιβάλλει ἐπίβλημα ῥδάχους ἀγνάφου ἐπὶ ἱματίῳ 
παλαιῷ. Μο. 11, 2 πὶ τηϑππᾶἃ Ρ]αῦ [ὩΠ1Ππ5. Π10}18. 51Ὲ1}1}0 ἃἂπὰ 5πᾶρδῃ [αἰτπ- 
ἦαπα οὐδεὶς ἐπίβλημα ῥδάχους ἀγνάφου ἐπιρράπτει ἐπὶ ἱμάτιον παλαιόν. 
1,6. Υ, 86 δἰμβῆαη Ὀ]αῦ 5ηΔρΊΤ5 Πἰπ}15 μἰ 18.011 ἃπὸ 5πᾶρδη [αἰτηΊαπα οὐδεὶς 
ἐπίβλημα ἱματίου καινοῦ ἐπιβάλλει ἐπὶ ἱμάτιον παλαιόν. ΑὈΡΘΒΘΠοπ. 
γον ῬΑΙΙΠ15 ΘΥκΙᾶτύ 5160}. αϊθ σούϊβομθ θογβοίζιπρ' ἀυγο}} αἴθ ΔΗΠΔΉΤΙΙΘ, 
Ὑυ1ῆ1ὰ μᾶ06 κ(αὐύ ῥδάχους ροίοδοεπ ὁάχος; ἄδππ ᾿ἰϑύ ἅμ ρ]αία ροβαρὺ Ὑ10 
Μο. ΧΙ, 28 βιῦυαμ αἰπίοαθπ Ρὸ ἀμ αθπαὶ ἑπτὰ εἶχον αὐτὴν γυναῖκα, 
ΑἸΒ5Ο., ΠΟΙ]Ο ῬΟΠΙΌ ΡΥῸ ἀβϑιτηθηΐο ῬΔΠΠΉΙΠ Ὑ1Π]10581 Οοοὗ.; βῬΑΤΙΠΙ5, σαν Ζὰ 
απθδη; ἴπ ΟΟΥ ὨΔΠαΒΟ τ 1δὺ ἀἀ5 οὐδίθ 1 ὮΡΟΥ ΟΟΥ Ζ6 116 πδοΠροίΓΡΟΙ, 
4150 ἀαγῇ ἂῃ ΔΟΥ ΘΟΥΤΙΡΊΤΙΘη. ἴὈΥΠῚ ΜῸ] ποῖα οοῦπαουῦ γουᾶθπ 10 ἢ. 5616 
ΚοΙΠΘΥ]οΙ ὈΘάθμΙκοπ., 65 τη 1,60 Μάγον Ὁ. 185 ἄθῃῃ ρυΐθοῃ. τραχύς ([ΓΘΊΠΟῊ 
πΙοηὐ 8415 Θπ ]θηπαπρ, ψι0 Ο1)) ἃπ 416 56106. Ζὰ 5[6116π, ΟΌΘΙ αἰ Ὀσθοϊαπρ: 
Μ]6 Ὀ6Ὶ 5ππ, πὶῃ, ΪτῚ ἀπίθγ] 1606. --- [1110π1] τὸ πλήρωμα, 68 [610 
αὐτοῦ, “ὰ5 Τιῦθθ χὰ ἋΘΥ γψουχητίιηρ νου] αβδίθ, ΠΙΘΥΒΟΥ οΘΠΟΥΘ ἀδΒ 15 
γοὸπ βαγΠ(15), ψἄμγοπα δπ ἄϊθβοη ψοτίθ α16 ομαπηρ ἃπα (65 [ΟἹρύ ἃπ8) 
διιΒρ᾽ 6 [116 5801. {{0Ὀγῖροπβ ἰδ τὸ πλήρωμα ταϊδγογβίδη 10}. 815. ΔΟΟαΒΔν 
σοίαρδίῦ; 65. ἰδῦ ὙἹθ] 7 βυθ]οοῦ: ,α10 ΔΒ 1] πὰρ τοῖδδῦ νοὸὰ ἀθπὶ ἃἰΐθῃ 
ἸΠοιᾶθ οὔναβ 1οβ᾽; ἄθυβ. ἰγυύη. ἴῃ [ἰαὐ. (ρ]οπι δ ϊηθπι, τουθ πα] ποτ). 
17 ὈΠΡΟΝ Ραμ] ,ἄδππ ἀθοτ᾽, Ζιβαί 405 βρογβοίζουβι ρου ὈΪΡῸ 5. ζὰ 
6π. ΧΠῚ, 36. Ῥαζοβυμι ραθαϊσραᾶα)] ἀμφότεροι συντηροῦνται, “10 Οὐ]. 
11, 22 Ῥαϊγ Ραϊοὶ 15. Ὀσυϊήηαϊᾶαιι πηᾷ 95}. ΥἹ, 12. Ῥοὶ ναϊῃύαὶϊ πὶ τα] βύπδι: 
Ὀαῖτραπ ὁ. ἀαί. 51. ΧΙ], 256. ΧΥ͂ΙΙ, 15; δβοπβύ ὈΠάθη δο ἢ σγουρὰ τϊὺ ἄθ πη 
ἀαύϊν ἄλ5 ρῬϑυβῦμ]. ραβδῖὶν ψῖθ (τασϊπιδα ἐχϑαπανηϑήσομαι ΤΙ Ο. ΧΗ, 18, 
Ραία τὰβ]αϊάαι ῬὮΙ]. Τ|, ὅ. γα]]απιουΐα ΧΙ, ὅ, ΘθοηΒὸ ὈΠΟΙΡαπ 1.0. ΧΥ͂Π,, 
84. 8ὅ υπᾷ Βοπδύ, [τα]1}088π 1,0. ΧΥ͂, 4, 



» 

τ σσσν 

Μαιπᾶι5 ΙΧ. ὃ 

18 ΜΙΡΡαμοὶ 15. γοάϊάα Ραΐα ἀπ ἴῃ, βαγα} ΥΟΙΚΒ ἃ Π5 υὰ -- 14 
αἰππαπ 5 ἱπγαὶδ ἴπὰ αἰρβαπαβ μαῦοὶ ἀδαμύαν πιθῖπα πὰ σαβγα!ῦ:; 
ἃ κοὶ αἰτηδμβ αὐϊαρ οὶ παπάτι Ροὶμὰ πὰ ἰ]ὰ, 14} 110 41}0. 19. 718}} 

ἘΣΥΘΙβα μι ἂβ Τθϑῖ5 ἰἀα]ὰ αἰὰν πὰ 18} 5]ΡΟΠ)05. 15. 20 18} 

βαὶ αἷπὸ Ὀ]ΟΡΑΥ ππαπμθὶ οἷν. νυἱπύσιπβ ἀπαϊραροαη 61 ἃ γῸ 
αὐξαῖϊίοῖκ βκαῦία γαβί]οβ 186. 21 σΡᾺἢ ἃπῖκ ἴῃ 515: 8 θα] Ρὰἃ- 

ἐαῖποὶ αὐΐοκα γαβί)αϊ 15, ραπῖδᾶ. 22 1 [ΙΘϑ118 σαν] 8 

51Κ 718}. σα βα Πγπ 8 ΡῸ (0: βταΐβίθι μὰ, ἀδα μὗδγ, οα] Δ ΘΙ ΠΒ 
Ροὶπὰ σαπαβιᾶα Ρὰκ. 18} ραπαθ 80. αἷπ0 ἔπι θ᾽ χαὶ ἢ γΘ 1] Δ] 

7αϊπαὶ. 29. 18}1} αἰπηδ 8 [οϑι5. ἴῃ σαγαδ ΡῚ5 ΥΟΙΚῚ5. 718} οαΒ81}- 

γα β ΞΥ]ΟΊ] Δ Πη5. 18} ΠΔῸΤΠ͵] Δ η8 ΔῸΣ] Δ η5 18} τηδπδρθίη 

ΔῈ Π]οπἀθῖμ 0} ἀὧὰ ἴῃ: 24 ΔἤΘΙΡΙΡθ, ἀπῦθ πὶ ραθναὶῦ 80 
ΤΥ], ἃΚ 516010. 18 ὈΙΒ]Ο ἢ ἴμῃ8. 20. βᾶπα! Ρᾶῃ ϑα 1] πᾶ 

γᾺΡ 80 ΤηΔ Παρ], αὐσασραπθ ἴπΠῃ Παθαϊάα Παπαπ 1205, 18} 

΄Ί - 2 - - 2 - Ὑς" 

18 Ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος αὑτοῖς, ἰδοὺ ἄρχων εἷς ἐλϑὼν 
2 - 

χιροσεχύνει. αὐτῷ λέγων ὅτι ἡ ϑυγάτηρ μου ἄρτι ἐτελεύτησεν" 
. Χ ᾿] Χ γ , Ἁ σνλν νὸν 5 πρνς Ν Ψ 

ἀλλὰ ἐλθὼν ἐπίϑες τὴν χεῖρα σου ἔπ αὐτὴν, χαὶ ζήσεται. 
2 -ὦ , “Ἀν ις ὦ 

19 χαὶ ἐγερϑεὶς ὁ Ἰησοὺς ἠχολούϑησεν αὐτῷ χαὶ οἱ μαϑηταὶ 
2 - ς δε Ἃ Χ Ν «  - , ἢ 

αὐτοῦ. 20 χαὶ ἐδοὺ γυνὴ αἱμορροοῦσα δωδεχα ἕτη προσελ-- 

ϑοῦσα ὄὕπισϑεν ἥιννατο τοῦ χρασπτέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ. 
ΒΩ Ν ἮΣ ς γῳ ΟΦ ΈΧᾺ , ο! ὠς , 

21 δλεγὲν γὰρ ὃν ἑαυτῇ αν μόνον ἀψῶώωμαι τοῦ ἱματίου 
ει -- { ’ ς Φ 373 Ὁ γ Ν ᾿ ἐἢ " 

αὐτοῦ, σωϑήσομαι. 22 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἸτιιστραφεῖς χαὶ ἰδὼν 
ΕΥ̓ αὐτὴν εἶπεν Θάρσει, ϑύγατερ' ἢ πίστις σου σέσωχέν σε. χαὶ 

᾿Ὶ ’ ς ᾿Ὶ μι Ν - « ΕΝ ’ Ἀ Ψ Ν ς} 

ἐσώϑη ἢ γυνὴ ἀπὸ τῆς ὡρας ξχείνης. 28 χαὶ δλϑὼν ὁ 1η- 
- - 2 

σοῦς εἰς τὴν οἰχίαν τοῦ ἄρχοντος χαὶ ἰδὼν τοὺς αὐλητὰς καὶ 
Ν 2 - 3 - 2 

τὸν ὕχλον ϑορυβούμενον λέγει αὐτοῖς 24 «Αναχωρεῖτε, οὐ 
Χ 2 , Ν , ᾿) Χ « ΄ Ν , 

γὰρ αἀττέϑανεν τὸ χοράσιον, ἀλλὰ χαϑευδει. καὶ κατεγέλων 

αὐτοῦ. 26 ὃτε δὲ ἐξεβλήϑη ὁ ὄχλος, εἰσελϑὼν ἐχράτησεν 

21 ἴπ 515 16 Πδμβου, ἴῃ 51 Ο1. 24 5]6}01Ρ, πδοῃίγαᾷρ) ἢ ἴῃ 
ΒΆΘῸΡ νου Πἀ6]0 γοη ἄθιη ΠΘΙΆΧΣΙΠΙΡ. ΟΟΥΤῸΡΙΟΥ. ͵ 

20 1Ὁ. νἱπίσυ 5] δώδεκα ἔτη; νἱπίγτυ8 ἐγ ἔτος δομ 1,0. 11, 42. 
ὙΠ, 42 (ποροπ ογ Μο. Υ, 42 υπᾶ 5οπβί). 21 4αρὰΐ ΔΚ] ἔλεγεν γάρ; 
ταὶ αὐκ πὰ πίθου. 22 ραναπα]απαβ 511] ἐπιστραφείς οὐοΥ στραφείς) 
58- 8011 ἀθπ δουῖϊϑύ ὈθΖθίοῆποη. 28. 18} Παιση͵δπθ Πδιγπ]απ 815] [6 }}]0 1π 
8]Π16π σ ϊθοῃ, ππᾶ ]Ἰαύ. Πα ἀθ ἢ τΠ 6π; γ0Ὸ0] ΠΣ Ζ}1Ὰ11] ἰθῦ, 4455 1 ἐσ {10 101- 
Π65 ἀογ ὕργῖροπ ΠαΠαΒΟ ΠΥ οπ {1 οπο5 Πα. ὙρῚ]. οἰ π]οἰὰπρ 8 11. -- 
4} ἀὰ 1π|}] λέγει αὐτοῖς --- δῖπ ΒῚ, 10} γρ ἔλεγεν, ἅθογ 1 ἀϊορθαῦ 615. 

1,985 Μο 49 
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ΤΙΥαΪ5. 850. γχηᾶγϊ. 26 18) υϑι4]8, τηθυϊᾶα, 50 δα 8118 1] πὰ 
ΔΙΓΡᾶ. ' 

21 «8}} Πγδιθομαϊη [οϑα Δ Ργο, [αἰδυϊ θη ἵν ἸΠηΠηἃ 
νῶϊ Ὀ]Π]ΠἀΔη8Β ὨΤΟΡ] πάη 18} αἰβαπαδηβ: δἃ11|81] ὈΡΟ ΙΒ, 

Βαηδαι ὈΔΥΘΙα15. 28 αἰηδπαϊη βᾷη ἴῃ οαγᾶα ἀπε! α] θα 

Ἰπτη8, Ραΐ ὈΠΙπάδη5, 181 480 πὶ [οϑ8ι5: σὰ -τι - ἰδ ]αΐθ Ραὐοὶ 
τηᾶρίαι βαύδ ὑδυ7ϑῃ 9 4ΘΡαπ ἀὰ ᾿πηηηδ: 161, ἴταπ|ὖ8Δ. 29 βᾶππἢ 

αὐὐοιίοῖς δαρδμη ἴχ6 αἸΡαπαΒ: ὈΪ ρϑ] Δα 6 ̓πδ1] Ἰρραδγαὶ γαῖ αὶ 
Ἰσσᾳαῖδ. 90. 18} τϑὶακποάθαάθη ἢ ἃιροπα. 18} ἱπαρὶ ἃ 1Π8 

Τοϑὰβ αἰρᾶπαβ: βϑιηναῦβ οἱ τηϑηπδ Ηἰ Υἱῦ. 51 10 618. υϑρὰρ- 

ῬΆΠαΔΠΒ5 Ὀδιπου]ἀθἅπη ἱπὰ ἴῃ 811] αἰγθαϊ 7α1πᾶ]. 82. βΆΠ.Π 

ὈΠΡ6 αὖ υϑιἀἀ]θαπη οἷ8, 581 δύθθιη. ᾿τητηδ ΤἸηϑππηδη Ὀδααδπᾶ 

- ω Ν ΡΞ Ο 

τῆς χειρὸς αὐτῆς, καὶ ἠγέρϑη τὸ χοράσιον. 206 χαὶ ἐξῆλϑεν 

ἡ φήμη αὕτῃ εἰς ὅλην τὴν γῆν ἐχείνην. 
Ν ο»- ὦ - ΒΡ] ΡῈ 

21 Καὶ παράγοντι ἐχεῖϑεν τῷ Ἰησοῦ, ἡκολούϑησαν αὐτῷ 
ΓΒΕ Ὁ) “-“ αΥ 

δύο τυφλοὶ χράζοντες χαὶ λέγοντες Ἐλέησον ἡμᾶς, υἱὸς Δαυείδ. 
- »᾽ δ 

28 ἐλϑόντι δὲ εἰς τὴν οἰχίαν προσῆλϑον αὐτῷ οἱ τυφλοί, 
Ν ,ὔ 2 - Οο 19 - ΄ [ν᾽ , - 

χαὶ λέγει αὐτοῖς ὃ ᾿Ιησοὺῦς Πιστεύετξ ὁτὲ δυναμαι τοῦτο 
- , 2 -- , , ΄ ο΄ - 

σοιῆσαι; λέγουσιν αὐτῷ Ναῖ, χυριδ. 29 τοτὲ ἡψατο τῶν 
τς - 2 - , Ν Χ , ς “- ἐς 

ὀφϑαλμῶν αὐτῶν λέγων Κατὰ τὴν πίστιν ὑμῶν γενηϑήτω 
ξω . Ν 2 , 3 γέρω οο Ὁ9 , ΔΝ 
ὑμῖν. 80 χαὶ ἀνεῴχϑησαν αὐτῶν οἱ ὀφϑαλμοί. χαὶ ἐνεβρι- 

,ὔ 2 - ς 2 - , ς . Ά τ 

μήϑη αὐτοῖς ὃ ᾿Ιησοῦὺς λέγων Ὁρᾶτε μηδεὶς γιγνωσχέτω. 
« Ὶ Ὕ ,ὔ ,ὕ δὲ Ν Ὕ ο’ -Ὁ ΄α ἐπς ’ 

51 οἱ δὲ ἐξελϑόντες διεφήμισᾳν αὐτὸν ἕν ὃλῃ τῇ γῇ ξχξίνῃ. 
ον εν δι 3 ς 7 Β] Ν ’ ϑῖς, ψο ἡ ὰ 

852 αὐτῶν δὲ δξερχομένων, ἐδοὺ τιροσηνέγχαν αὐτῷ ἀνϑρω- 

20 αἷγρβὰ] γῆν ,16πᾶ᾽, πῖθ 81 υπᾶ ΧΙ;ὺ᾽, 24. 217 Ιοθυᾶ Δῖη το] 
ἐχεῖϑεν τῷ ᾿Ιησοῦ, δον οΙομοπθ ψουίβίθι!πιηρ. --τ ὕναὶ ὈΠπάδη5] δύο 
τυφλοί; 50ΠνγΆ0 6. ἴοτη 6 1,0. ΧΥ͂ΠΙ, 85 ὈΠπᾶα δπι5; ΘΌθπδοὸ βὰγ- 
θᾶ, ἀδυβαμπθ, ἰπἰσαπθᾶπι δα ϑίαπί νβο}, αὐ ΟΥ. ΤΥ Ὁ. 72. --- 
πρΡΚὶ8] ἡμᾶς, ἵπὶ ΟΟὐΒοΙιθα. βθηῦ τϑροὶπηᾶββὶρ ἀοΥ ἀπ] Ὑ0} 2 ῬΟΙΒΟΠΘΙ. 
80. τϑ]υκποάοάππ ἱπὶ ἀπροπὰ)] ἀνεῴχϑησαν αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοί. Ὅ)ον 
σοΙΒ6Π6. ἀαύίν νουύσιθ σοι οἷν ἄθῃ ρου θο  βοθι οϑηϊν, ἱπάθτῃ ἀὰ5. θ0- 
ἰπτοοπο νγοτύ χυτὰ γϑυθυτα αηϑίαδί Ζαπη ΠΟΘ ΘΟΠδίχσινῦ σα, 50 ὈΘΒ0η- 
4ογ5 Ῥοὶ νυἱδᾶπ ππᾶ γαϊσραμ το σπ, ΓΧ, 28 ΡῬὰ 15 βἱρομοῖβ. βαιησια αὐτοῦ, 
ΙΟ. ΥἹΙΙ, 18 πὶ ναῖραὶρ 5Κα}|κ08 πιᾶππᾶτη ἀνθρώπων, ΦΔ0ΘΓ, Ὑ10 ἈΪΟΙ, 
0. θοΪ ἃπᾶάθγθη ὑυουῦοη, ψὶ0 78. ΧΙ, 8 ραβαϊθοᾶα ἔούπηβ. Ιο5ια, 9}. 
ΙΧ, 21 ὈΙΪΙπἄαϊπι ἀπθροπᾶ τι5]π|καη, πλλύ γουώπαθυύομη βίπη 1,0. ΧΥ͂Ι, 6. πίηι 
Ῥυβ Ῥοϊζοβ δέξαι σου τὸ γράμμα; δυῇα]]οπᾶον Μο. ὙΙ, ὃ. πὰ 88 δῦ δὰ 
υἰπιτἼα, δι η1ι18. Μαν]η5, σον Φαρα 741 Φπ56 16} Διάϊη5. 18} οἰ πιο Ἷ8. 

-- βαϊῃιναίβ. οἱ] ὁρᾶτε, 5. τὰ 1 Ο. ΤΥ͂, ὅδ. 82. ὈΠῸῸ υὐἱ υβ᾿ἀἀθάσῃ οἰ5] 
αὐτῶν δὲ ἐξερχομένων, ΘΟ μοπᾶθ νου βιο]]απρ; ἄρον αὐ νρ]. χὰ 48}. 
ΧΎΠΙῚ, 4. 



Μαιμᾶιβ ΙΧ. 27 

ἀαϊπηοπαν. 809. 181} ὈΪΠΡῸ ἀϑαυ θα. γα} ἀμ ἢ ]}}ΡῸ, τοῖα 88 
ἀππῖθὰ, 1} 5118] οἸ ΚΙ ἀοάθπιη ππδηδρο ΙΒ αἸΡα μα η5: πὶ αἷν 5νγἃ 

ΒΚ νὰ ἴῃ Ι5γδθ]ἃ. 84. 10 ΕἸ ΘΒ 1618. ἀΘΡὰΠ: ἴῃ ἴαστδ- 

τ }]]ὰ ἀπ μα] θοπὸ ἀβαγΘ 101} ἀμ Πα] ΡΟΉΒ. 

88 48} Ὀϊδααἢ [6888 ῬΔΌΤΡ5. 41108. 18} ΠΙΪ] Π105, 1815] 1.18 πα --- 16 
ἴπ σασθαι πὶ 1286. 8} Π]6 7] 5 δἰ γαρρἜ ]]0} ἰυἀληραγα]ο5 [4119 Μοῦ 
718} μα Π Δ η 45. Δ]105 Βα. 5. 78} 811 ἘΠ} 178. 

830. (ἰαϑαι να πθ Ρᾶη ΡῸΒ ΤΠ Πδρ ΙΒ ἰη!οἰποῦδ ἴῃ 126, --- ΤΊ 

απίο γόϑιῃ αἰδαυί αἱ 18} {ταναθηραπαϊ 506 ΙὩπηρθα εἰ ΠπᾶΡ8η- ὁ 18 
ἀοπα ΠΑΙΤ 615. 

91 Ῥάμαΐ 0} ἀπ 5Ι ΟΠ 7]. ΠῚ 56] ΠΔΙΤη : ΒΔ η5 ὙΠ 15. τηᾶ- ὑπ μη 
οι 

σον χωφὸν δαιμονιζόμενον. ὃ8 χαὶ ἐχβληϑέντος τοῦ δαιμο-- 
, 2 ,ὔ ς ,ὔ ᾿ γ , « ἊΨ , 

γίου, ἐλάλησεν ὃ χωφός, χαὶ ἐθαύμασαν οἱ ὄχλοι λέγοντες 
) ͵ Γ - 

Ουδέτεοτε οὕτως ἐφάνη ἐν τῷ Ἰσραήλ. 84 οἱ δὲ Φαρισαῖοι 
2) 2 “ὍΛ - Λ υ ΄ Ἀ , 
ἔλεγον ἔν τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐχβαλλει τὰ δαιμόνια. 

ϑῦ Καὶ περιῆγεν ὃ ᾿Ιησοῦς τὰς πόλεις πάσας χαὶ τὰς 
’ "εν -»"- - - 

κώμας, διδάσχων ἕν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν χαὶ κηρύσσων 
τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας καὶ ϑεραπεύων “τᾶσαν νόσον 

χαὶ πᾶσαν μαλαχίαν. 

86 Ἰδὼν δὲ τοὺς ΠΣ ἐστιλαγχνίσϑη περὶ αὐτῶν, 
ΕἸ ὴ 2 Ὑ 

ὅτι ἦσαν ἐσχυλμένοι καὶ το τως ὡσεὶ τιρόβατα οὐχ ἔχοντα 
σοιμένα. 

97 Τότε λέγει τοῖς μαϑηταῖς αὐτοῦ Ὃ μὲν ϑερισμὸς 

88 ΒΓΡ6 πϑάσιθαπ5 νὰν ἀπ μ}1}00}] ἐχβληϑέντος τοῦ δαιμονίου; ἴδον 
αἴθ βυποβὶβ 5. ζὶ ὙΠ|]|, 81. ΟἸθηραν μὰν ἄθμι Οαοἴθῃ ἃι15 ΠΟΙ ἀπ ΒΟΠοΥ Ζο1ύ 
ἀἀ5. [ΘΠ] 1 ΠΤη κοϊδπβροτ; ἀατθῦοπ ππδομῦ 5100. ἀυχο 6416 ΟὨΥΙΒΌ 106. ἃπ- 
Βομαθθηρ; ἀδ 5. πιαΒΘΌ]ππιτη ΔΠ]τη 10} Ρ Ιζομα; ἀαῃ ον ΠΒΌ]Ρὰ ἴῃ ἄθη ΖΘ] 
οΥβίθῃ Καριΐθ]η (05 Ἱπιοὰβ (ΠΟΥ πρθῦοθὰ ὉΠΠᾺ]Ρ0) ὑπ ἴῃ ἄθη ΘΡ᾿βίο]ῃ 
(δ υ.550}}11655110}}} 5. ΟὙΠΏΤΩ λ|γ 680]. Ῥ. 942. --- 508 ὈΒΚᾺΩΡ νὰ58] οὕτως 
ἐφάνη Ὁ τ'ὦᾧὦ! (αἰοπί ἢ --- ἐφάνη οὕτως. 85 81105 βΒαυῃΕ1π5 18} 411 τπ- 
1811] πᾶσαν “νόσον χαὶ πᾶσαν μαλαχίαν; πᾶς ,͵6ἄοχ᾽ νἱτά πὰ Θοί. 
ΘΟ ΟΠΠ]1Οἢ ἀαγο ἄρῃ Ρ]0γᾺ] ροροθοη, 5. Ζὶ 1 Ο. ΧΙ, 8. οὔθ ἀυτο 8ἃ}} 
(5ο]ίθπ 411α[8} τοῦ φϑπὶν Ὀ]ΌΓΆ]15, 5. χι Βο ΧΙΥ, 11. ΒΟΒ]55 405 ὙΘΥΒΘΒ 
νψι6 ΒΟΊ).Χ71  Εἶἰ΄.-  ἀἴ6 ἄντ. ἔἄροι μι ἔν τῷ λαῷ τἀμὰ χαὶ πολλοὺ 
ἠχολούϑησαν αὐτῷ. 86 αἰάαυϊ441}] ἐσχυλμένοι; ἀὰ8 Ροί. νγοτῦ ΠῸΓ ΠῖοΓ. 
-- πὶ παρθαπάομα, Παϊτά6158] οὐχ ἔχοντα ποιμένα; εἰρη] 10 η.6. ἀπ θπ- 
ἀὰσηρ 465 το] πη σ ΒΘ Ἶν8, γΘΓΡΊΘΙ ΟΕ ΔΓ ἄοπι ἐγαπιχβιβοιιθη ἀθ8. ὈτΘΡῚΒ 4] 
ποπῦ ρὰ5 ἐθ φᾶβίθυγ. ὙΟΙΡ]. τηθῖπθ ΔΌΠὩπα]θηρ ἴῃ ΖΆΟΠοΥ5 ΖΘ ΒΟ τ 
θά, Π ν. 292 ἢ 
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πᾶσα, 0 γϑυγϑῦν)η8 ἴαγαϊ. 38. Ὀ10]10 πὰ ἔγαι)αη ἀβδη5 οἱ 
πι588. 78] νυ βύν) 5 1 88 5618. 

ὉΡ -- 79 Χ, 1. 94}} αὐμαιθαπαβ βαπ5 ὑγα 1 5]. 
ἘΠ ΒΡ ὍΘ. ρῶν ΒΖ ρα ΒΕ ΠΝ ήναδήν ΔΘ ἃ Κ 

αἰθὰ ΟΝΉΝΝ; ΘΙ ΠῚ τπιϑῦϊι 10 ὈΔΌΤΡΒ ΒΥ86115. πιηῦθ ΑἸ] 88 ΒΌΠῚΒ 
ΤΏ8 8. 

Ὁ 24 Νῖβὺ βΙροπϑὶβ υἱῶν 1]θαγ0]8, πἰἢ ΒΚ] Κθ αἰαι {τ ]}1Π 
σ81181,058.. ον πέδεε τό ΟΝ 

ΒΘΙΠΔΠΊη8. 26. ΟἜΠ8]} Β]Ρ0}1 6ἱ ὙΔΙΡᾺ] 5016 ΔΙΒΑΓΘΙΒ 15. 78} 

5.8 1Κ5. 506 [Γ8π]8 18. 

γὰ --- 91 908] ραν ἀγα] δηα ΒΑ] ΔΙ] χα] θὰ] ἢ Παϊαμ, ἀπ γδη 
ΠΠῸ πηδ]58. Ρδη8 ἱππδ Κυπδη8 158. 26 πὶ πππὰ οροϑὶρ 1215 118. 

ΥὉ -- 92 ΝῚ ναϊῃῦὺ δΚ ἰδῇ οΆΠ.]ΠΡ Ραΐθὶ πὶ ἃπα]ι]]α δα, 18} 
Πό80 ΜοΔ0 βῃ]οίῃ Ρβα οὶ πὶ αὐκαππαίᾶαι. 

ἀρ --- 98 214 Ῥαΐθὶ αἰρᾷ ᾿χν]8 ἴπΠ τἱαῖσῶ, αἰραὶρ ἴῃ ΠυΠ δα: 18} 

’ Ὁ - , 

πολὺς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι. 38 δεήϑητε οὖν τοῦ κυρίου 
- -ὦοω 5 “ 2 , 2 Χ Ν 2 “Ὁ τοῦ ϑερισμοῦ ὅπως ἐχβάλῃ ἐργάτας εἰς τὸν ϑερισμὸν αὑτοῦ. 

Ἕ 

Χ. 1 Μαὶ προσχαλεσάμενος τοὺς δώδεχα μαϑητας... 
᾿ ο- εο ’, 

28 (ὅταν δὲ διώχωσιν ὑμᾶς ἐν) τῇ πόλει ταύτῃ, φεύ- 
υ Ν 2 Ξε πν Ἀ , ξω 2 Ν , 

γετὲ εἰς τὴν ἄλλην" ἁμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ τελέσητε 
ΡΕΥΕῚ - ὔ 

τὰς πόλεις τοῦ Ισραὴλ ἕως ἂν ἔλϑη ὃ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. 
Ξ 5) - 

24 Οὐχ ἔστιν μαϑητὴς ὑπὲρ τὸν διδάσκαλον, οὐδὲ δοῦ- 
λοὸς ὑπὲρ τὸν χύριον αὐτοῦ. 20 ἀρχετὸν τῷ μαϑητῇ ἵνα 

7 «ς ς , Β] - Α ς - «ς ς ’ 

γένηται ὡς ὁ διδασχαλος αὐτοῦ, χαὶ ὃ δοῦλος ὡς ὁ χύριος 

αὐτοῦ. ι 
͵ ,ὔ Εἰ τὸν οἰχοδεσπότην Βεελζεβοὺλ ἐπεχάλεσαν, πόσῳ 

- Ν γ Ν 2 - Ν ἘΥ - 2 ᾿ᾳ 

μᾶλλον τοὺς οἰχιαχοὺς αὐτοῦ. 26 μὴ οὖν φοβηϑῆτε αὑτοὺς. 
52φων ,ὔ γ ,ὔ [4 3 2 Ἧ Οὐδὲν γάρ ἐστιν χεχαλυμμένον Ὁ οὐκ ἀἁποχαλυφϑῆήσεται, 

« 

χαὶ χρυτυτὸν ὃ οὐ γνωσϑήσεται. 
« -Ὁ “Ἢ ᾿] “" , 

Ὁ λέγω ὑμῖν ἐν τῇ σχοτίᾳ, εἴπατε ἐν τῷ φωτί 

Χ, 1 Μι|ύ βἱ(ροῃΊδῃβ) θυιο  ἀ16 παηἀβομσ! 0. 2ὅ ρναγηανα]ἀδηᾷ ; 
ΟἹ, (σὰ 1 Τίπι. Ν, 14) ψ0]16π ραγᾶα να] απα βοηγοὶ θη, Ὑγ611 ἀὰ5. ΘΟΠΠΡΟ- 
Βι στη (π8 0} σΑΥαϊπι, ραν 1Π5) ραγαϊ ναϊἀαπα Ἰαιύοθη τα ΐ5θο; ἀο0 ἢ. χοὶρ 510} 
1π ΘΙΠΪρΡῸΠ ΘΟΠΙΡΟΒΙΓ15. ΒΟ ΔΏΪκοι, ψῖθ 1 ΤΊμη. 1, 4 Β ἀπαϊ]αιβαῖχο Παΐ, 
Α 00: ἃπᾶα]αιιβαῖζθ ὑπ ππηροκθησύ Ἔρῃ. 11,14 Α πρραταϊνααά]α, Β 
τὴ ραγἀανδαα]α. 

28 61] Ζυβαΐζ, 5. σὰ 11Σ6΄. ΤΥ, ὅ. 28ὅ ραπαὴῇ 5β'ροη1}7 ἀρχετὸν τῷ 
μαϑητῆ; φαπδῃ. τὴ ἃοοιβ, ψὶ6 ΠΟ. ΧΙ, 9: ἀαρθρθη βίῃ 11 Ο.. 1], 6 
ἄρον ἀαίίν; 2 γο1}6] Πα 5. ΧΙΥ͂, 8. 21 4104] λέγω; ἅογ᾽ 1παϊοιῦν, Μ61] 
ΒΙΟΥ ἋΟΥ γτο]αίνβαί οὐνγαβ [αἸκ ]βοο5. ἀπ χυνο [6 ]] 0505. θοΖοι Ομ πού. 
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Ῥαΐθὶ ἴῃ ἅϊι80 σΆΠΘ56 1}. ΤηΘ}7 1] ἃἅπὰ Ὠγοΐδμη. 28 18} ηὶ 

ΟΟΘΙΡ ᾿ἰζγὶβ ΡΆΠ5. ὈδΑΙ Δ μἀΔ 8 Θἰκα μα αϊη0 1, 10 βαϊνα]αὶ ἢἰ 

τηδ ρα πἀλη5. πϑαϊπηδῃ ; ἴθ ΟΘ ΘΙ δ γηα 5 Ρᾶηὰ τηδραπἋδ 18}} 88]- 

γα αὶ 78} Ἰοῖκὰ ἔγδα]βίαη ἴῃ σαϊαϊηπδη. 29. 1π ὑγὰϊ ΒΡ Ύ ΔΒ 

αϑϑαυΊαι Ὀπρ]απαα ὃ 18}} ἃΙη5. 1Ζ6. πὶ ο α1810 πὰ αἰγρὰ ᾿πῈ}} 

αὐὐίηβ ἰζγα}}8 ὙΠ] ὰπ. 80. ΔΡΡᾶμ ἰζνᾶσα 18} ἰὰρ]α Πα] ΑῚΒ 

411 σα Ραηἃ 5ἰπα. 91- ἢἱ ππππ ΟρΘὶρ; Ἰηπδρ Ϊ χη ΒΡΔΙΥ ὩΠῚ υ 

θα χα8 5118} 1185. 92. βᾷ Ὠγαχα! πὰ 5861 Δ Πα 101} 18 Ἰῃ 

Πἀγαῖγ θ]α τη Πη6., πῃ Ια 781} 1 Ἰγηγηὰ ἴῃ ἃμαγ 1 }}]α αὖ- 
ἘΠΠ8 ΤΠ ΘΙ ΗΒ, 5861 ἴῃ ἰπγΪηΔ } ἰδ. 

88 Ι'» ΒΙΒΆνΆΠΟΙΝ β8 6] ἈΠΠΡ ΗΠ ἴῃ ἀπ αγΔ]}}}78 ἸΏΔΠΠΘ, Ἔ ἼΩΝ 
αἰἴαικα 18} 1 'πἃ ἴῃ ΔΠΘΥΔΙΓθ]ὰ αὐὐη8 Π]61 18 ΡῚΒ 5861 ἴῃ 
ΒΙΤ]Π8 } ̓ϑύ. 

κί γ Ν ΡῚ 2 , , ἌΓ κ ν , 
χαὶ ὃ εἰς τὸ οὖς ἀχούετε, χηρύξατε ἀπὸ τὼν δωμάτων. 

ἜΣ 2 Ν - -Ὁ- 

28 χαὶ μὴ φοβεῖσϑε ἀπὸ τῶν ἀπιοχτεννόντων τὸ σῶμα, τὴν 
Ἁ 9 "Ὁ ἴω 

δὲ ψυχὴν μὴ δυναμένων ἀποχτεῖναι" φοβήϑητε δὲ μᾶλλον 
Ἃ Ν - 2 

τὸν δυνάμενον χαὶ ψυχὴν χαὶ σῶμα ἀπολέσαι εἰς γέενναν. 
ἈΦ ν ἢ , . , - Α  ΧᾺ 5 3 . 

29 οὐχὲ δὺο στρουϑία ἀσσαρίου πωλεῖται; χαὶ ἕν ἐξ αὐτῶν 

οὐ πεσεῖται ἐγτὴ τὴν γῆν ἄνευ τοῦ “τατρὸς ὑμῶν. 80 ὑμῶν 
᾿ - - - 2 

δὲ χαὶ αἱ τρίχες τῆς χεφαλῆς πᾶσαι ἡἠριϑμημέναι εἰσίν. 
51 μὴ οὖν φοβεῖσϑε' πολλῶν στρουϑίων διαφέρετε ὑμεῖς. 

“-“ Ε1 ο [Ὁ ᾿ γ 7 ΜΠ 3). - ) ,ὔ 

52 πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει. ἕν ἐμοὶ ξιισίροσϑεν τῶν ἀνϑρώ- 
) Ἀ 3 .- -ω 

πων, ὁμολογήσω χαγὼ ἐν αὐτῷ ἔμσιροσϑεν τοῦ Ττατρός μου 
- 2 - 

τοῦ ἐν οὐρανοῖς. 
͵ 2 ἵ ἦῳω 

98 Ὅστις δ᾽ ἂν ἀρνήσηταί μὲ ξμπροσϑεν τῶν ἀνϑρώ- 
᾿] 2 Ν - 

πων, ἀρνήσομαι χἀγὼ αὐτὸν ἕμπροσϑεν τοῦ πατρός μου 
-“ ) - 

τοῦ ἐν οὐρανοῖς. 

28 Ῥαΐαϊπο1} συρθοδοίζί; 5. ζὰ 1,0. ΥἹΙ, 89. --- ἴῃ ραϊαϊηπδη] εἰς 
γέενναν Ὁ ἴί νς --- ἐν γεέννῃ. 29 Ὀυρ]αΠα4] πωλεῖται, , Τοτάθπη ρ οἰκου"; 
ὈμρΊδη --- ἀγοράζειν, ἔταθαρ]αμ --Ξ πιπράσχειν, πωλεῖν. --- ἴπὰ} δὐίϊπβ 
᾿χναγῖβ Ὑ1]]8}}] ἄνευ τοῦ πατρὸς ὑμῶν; ἄϊθ ἅπάθτιπρ βἰαπητηῦ ἃὰ5 ἔς, 5116 
γοϊαπέαίθ ραΐγ]5 Ὑθϑύγι᾿, ΘΌΘΠ80 ἃ; δἃπᾶθγθ α΄. Π8παβομυ θη, 5η6 γοἱαπ- 
αἴθ Ῥαίγ]5 ὙΘΒΙΤΙ 4] ἴῃ 006]18 ε50΄. 82 58 ὨγᾶΖζαῃ πὶ 8861] πᾶς οὖν 
ὅστις; ὙΟΥ ἄθπι τοϊαύϊν ἐγ Ὠδυῆρ' 56. σὰ Ὠνάζιμ, νῖθ ἀροσπαιρί ἄθπ 
τοἰδιν βᾶθὶ οὐθυ 'Ζθὶ 561 Οἱνῥ, ΟἾπθ ρυ θο ΒΙΒοηοπ γογραηρ, ἀὰ8 ἀοπιοι- 
ΒΕΓΔΓΥ γουμουροῃί (νρ]. 88. ἀπὰ Βομη]χθ ΟΘ]οθθα ἀπίοσ Ρβαΐοὶ ῥ. 809, 8), 
ΑἾΒῸ ,ἀθη]θπῖρθ, ὍΘΙ ᾿πΠΊΠΠΘΥ, Ὑ6]ΟΠ ΠΟΥ. ΑἼΒΒΘΙ ἄθπι τηᾶ8011. δυβομοίης 
ὅπ. ΧΎΥ͂, 1. 16 ἀα8 πϑυίγαμη Ραΐα ἤναι ΡοΪ. ---ὀ 586] ἴῃ Ἀἰτηΐπδτη 1581} τοῦ ἐν 
οὐρανοῖς, γ5]. 1 Τίπι. 1, 15 Ῥαΐθὶ 5ἰπᾶ ἰπ Αβίαὶ οὗ ἐν τῇ Ἡσίᾳ, 
ΟΟ]. ΠῚ,1. 5}. ΓΧ, 18, Βομ]Ζο Ο]οββαι Ρ. 869. 33. 18} 1Κ πὰ] χἀγὼ αὐτόν 
ϑῖη ΒῊ “11 τς --- αὐτὸν χἀάγω. 
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ἢ ἘΠ) 94 ΝῊΝ 8871} Ρατοὶ αθηηἾαιι Ἰαρ]αη σαν αὶγῬὶ ἀπὸ ἃ} ; 
ὮἸ 48) ἰΔρ]Δη ΘΆΥΔΙΥΡΙ ἃ παῖ. 85 αλΠ ἃ 5ἰκαίαδη 
Τ8Πη8Π ΥἹΡΙᾺ αὐδαη 15. 18} ἀδαπίδι Ὑἱριὰ ΔΙ βοῖη [205 71 

ἈΤᾺΡ Ὑἱριὰ ΒνΔΙΠΤῸΠ ἴχ058, 86. 18}} ἢ] πα 5 πηλη5 ἱππακυπᾶαὶ 18. 

γα --- 96 91. ὅ861 ΠῚ]ΟΡ αὐΐδη ΔΙρ θαι ΔΙ β6 1} τΪᾺ γαῖ, πἰϑὺ τπθὶπᾶ 

γΔΙΤΡΒ; 18} 5861 {0} ϑιππ ΔΙρθαι ἀδαπύαι αἰαι τῖκ, πἰδὺ 

Π]ΘΙΠἃ γΆΡ8; 898 18} 5861] πὶ ΠΙΠΡ οα]σαπ βοίπαπα 8} 

Ἰαϊδί7 1 αἴδι τη158., πἰδὺ τηθὶηδ νΔ]1}8. 

Ἔν ᾿ 89 Κ'ΔοΙ ὈΙΡῚΠΡ βαϊνα!ἃ βοἰπᾶ, [τα 5.61} χα], 781} 586] 
911 Με 85 [ΠΟΙ ΒΌ61Ρ 51 γ 8181 561η81 1Π τηθῖη8., ὈΙΡῚΡ ΡΟ. 

γῇ -- 98 40 δα ἃπαηΙ Δ 8. ̓ΖΥ]Ὶ5 τὴ κ ΠΗ] Π1}0, 781 88 τη]]ς 

ἐξ τρο τος 8Π ἀπ ηδη 5. Δ Πα πίστη Ραμα βδπα]δηάδη τηΐκ. 

ΤΒΟΝΝ 41 ὅδ. δηαηϊ πη 5 ρυδαΐθία 1π πϑηηη ργαπίθίαιιβ τηϊσ 05 
ῬΙΓΔα ΘΟ 8. ΠΙΤ1Ρ, 18} 88 ΔΠαΠΙηΔΠ45 σαγι απ ἴῃ ΠΔΙΉΪΗ 

ΘΆΤ ΔΙ ΠὉ]5 τη] σάοῃ οΆ ΔΙ ἢ 15. Π] ΠΡ. 

ὅτὸ τὴν 42 8} 8861] σδαγαρῖτο Ρ δίπϑηδ [126 τηϊπηϊδίαηθ Βθι |ἃ ῖ | 

84 Π]ὴ νομίσητε ὅτι ἤἦλϑον βαλεῖν εἰρήνην ἐπτὲ τὴν γῆν" 
- .» 2 Ν Ξν οὐχ ἤλϑον βαλεῖν εἰρήνην ἀλλὰ μάχαιραν. 80 ἦλθον γὰρ 

Ε ΩΣ 2 - 

διχάσαι ἄνϑρωπον χατὰ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ ϑυγατέρα 
- Ἀ ἌΣ ΚΟ Ν ων μι 

χατὰ τῆς μητρὸς αὐτῆς καὶ νύμφην χατὰ τῆς πενϑερᾶς 
2). ὦ Ν ἘΠ Ν -Ὁ ῳ , « Β] Ν ΟἿ - 

αὐτῆς, 8506 χαὶ ἐχϑροῖ τοῦ ἀνϑρώπου οἱ οἰχιακοὶ αὑτοῦ. 
ς - , ὝΝ , ἐᾷ Ν δσΡτὰ 2 31 

91 Ὁ φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐχ ἔστιν μου 
Ν ς - ες" ὌΝ ’ (-. ᾿Ὶ γ Ν 2 ΒΥ 

αξιος᾽ χαὶ ὁ φιλῶν υἱὸν ἢ ϑυγατέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστιν 
γ᾽ δέν ὍΝ ) 7 ν Χ 2 - . 

μου ἄξιος" 388 χαὶ ὃς οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ 
- 3 ) « 

ἀχολουϑεῖ ὀτείσω μου, οὐκ ἔστιν μου ἄξιος. 
9 Ὅ ς Ν ἈΝ Ἁ ἜΣ -- 3 λέ 3 ,ὔ Ν ς 

9 ξεύρων τὴν «ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολέσει αὑτὴν, χαὺ ὁ 
2 Ὁ -ρ;» 2 ,ς 

ἀπολέσας τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήσει. αὑτήν. 
ς , ς - γ ᾿ Ψ πη  ς ἊΣ Ἁ , 

40 Ὁ δεχόμενος ὑμᾶς ἐμὲ δέχεται, καὶ ὃ ἑμὲ δεχόμενος 

δέχεται τὸν ἀποστείλαντα με. 
ς , ,ὔ γ ἤὔἹ , Ν 

41 ὋΟ δεχόμενος σιροφήτην δὶς ὁνγνομὰ προφήτου μισϑὸν 

χεροφήτου λήμιψεται, καὶ ὃ δεχόμενος δίχαιον εἰς ὄνομα δὲ- 
χαίου μισϑὸν δικαίου λήμιψεται. 

4 Ὁ ΘΑ , ! - υ , , 
42 Καὶ ὃς ξὰν “τοτίσῃ ἕνα τῶν ἐλαχίστων τούτων 7τ0- 

᾿ς ---------- ----------- Ὁ 

38. βαϑὶ πὶ πίη! --- 184}} Ἰαϊβι71} ὃς οὐ λαμβάνει --- χαὶ ἀχολου- 
ϑεῖ; ὕἅλον. ἄθῃ Ὑγ6086] ἴπὶ Ἰηοᾶιϊι5 5. ζὰ Υ, 19. 42. θβὶχθ τηϊπηϊϑίαμθ]} τῶν 
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Κα αϊβ. γαϊηβ Ραναϊπθὶ ἴῃ ΠδμΪη 5ΙΡΟΠΘΙΒ, ΔΠΊΘη. αἰβὰ ἰχν}8 6] 

εἰ ἰγακίβίθι " στηϊχά οι ΒΘ] ]. 

ΧΙ 1 728} γὰγν ὈΪΡῸ ἀϑίΠΠ1Ὧὰ [6818 μα 81} 8. Ρα]π τὰ --- 10] 

γα ΞροιἼαπι βϑπαΐηι, ἀϑηοῖ 511 ἸαηΡγῸ απ ἸαἸβ]αη 78} 

τυ ͵αι ἃπἃ ὈΔΌαΤΡΟΒ 126. 
3. ΤΡ Ιομᾶππο8 σα ΔΒ] απ θ ἴῃ Καυκαγαὰϊ ναπγβῦγα ΧΥ]- ἘΝ 102 

βἔαθβ, ἰμβαπα]απθ Ὀἱ Β᾽ρομ)απη βοίπαπη. 8. 68} ἀὼὰ πηπια: 

μὰ 15. 88 αἰτηδπμδ Ραὰὰπ ΔΗ Ραγ λα ΒΟ ἀλη 4 18}} Δηα]αΐ- 
͵απα5. Τοϑὰβ 4} ἀὰ ἴπῃ: φαρο πα 88. Θαῦθ᾽ ἢ} ΤΟΠδηπ6 μα οὶ 

σα πα πβοὶρ 18} σαβαῃγιθ: ὅ ἈΠ πὶ ἀβϑαϊῃγαημ 1811] Πα] αὶ 

σασσαηᾷ, Ρυτ βΠ]1αἱ Πγαϊ ἢ] γαἰτραπα 12} Ὀαα αὶ ρα] Πα, 

- : -- 2 Ἁ δ 1 κοῦ 

τήριον ψυχροῦ μόνον εἰς ὄνομα μαϑητοῦ, ἁμὴν λέγω ὑμῖν, 
Ν 2 - 

οὐ μὴ αττολέση τὸν μισϑὸν αὑτοῦ. 
Ἴ Ν ΑΝ 8] - - 

ΧΙ, 1 Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὃ ᾿Ιησοὺς διατάσσων τοῖς 
»"Ὕ 2 τ - - ΄ 

δώδεχα μαϑηταῖς αὐτοῦ, μετέβη ἐχεῖϑεν τοῦ διδάσχειν χαὶ 
- 2 - 

χηρύσσειν ἐν ταῖς πόλεσιν αὑτῶν. 
9 Ὁ δὲ Ν; , 2 , πὰ - ὃ ’ δος ΣῊ 

ὲ Ιωάννης ἀχούσας ἕν τῷ δεσμωτηρίῳ τὰ ἕργα 
- - - -» - 2 “ 5 2 ἣν τοῦ Χριστοῦ τιέμινας διὰ τῶν μαϑητῶν αὐτοῦ 8 εἶπεν αὐτῷ 

Σὺ εἰ ὁ ἐρχόμενος ἢ ἕτερον προσδοχῶμεν; 4 χαὶ ἀτπτοχρι- 
Α 2 -ε 5 - 

ϑεὶς ὃ Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Πορευϑέντες ἀπταγγείλατε ᾿Ιωάννῃ 
«Ἄν , . ,ὔ Ν 2 ,ὔ Ν Ν 
α ἀχούετε χαὶ βλέπετε". ὅ τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν χαὶ χωλοὶ 
περιττατοῦσιν, λετεροὺ χαϑαρίζονται χαὶ χωφοὶ ἀκούουσιν, 

ἐλαχίστων τούτων Ὦ Ἰΐ νῷ ὁ0Ρ --- τῶν μιχρῶν τούτων; Υἱθ]]61 ὁ} ἰδὲ 
ΠᾺΘῊ ἄρῃ Τιαΐ. σοἄπαοτί. --- αἱβὰ ᾿ζνὶβ 61] λέγω ὑμῖν, 5. χὰ 1 Ο. ΤΥ, ὅ. 

ΧΙΎν 2 Ὀὲ 5ἰροπἼδιη βοίπαιτη}] διὰ τῶν μαϑητῶν αὐτοῦ δῖα ΒΟ. 
ΔΌΟΙΙΚ -- δύο τῶν μαϑητῶν αὐτοῦ; ποῖ ΑἸύου, ἐγ 16} ΒΡ ΔΘ ἸαΥΙ ΡΟΣ 
ἱπίοσρυϑίδξίοι (ΟΠ τ γυβοϑβίομητ8) βοπᾶθί Φομᾶπηθθ ἀπὶ βθί ποὺ σύπρου ΜΠ]|6Ω, 
ἃ. ἢ. σὰ ΤΟΥ δα ΚΊάσιιηρ; ἀἴθ86. δυϊαθδιιηρ βομοῖαύ ἄθη ρούβομοη ἴρογ- 
ΒΘίΖθυ ΖῈῚ ὙὙ8}1 465 Ὁ (βίαίί βδῖγ}) Ὀοϑύτμητηῦ σὰ παρθη. ΝΆΟΝ ϑομ]1Ζ6 
(ΟἸοββασ 5. υ. 1) ὈθΖθιοηποῦ ὈΪ ὁ. ἀαί. ,ἄθπ ρϑρομπϑίδῃα, ἄθπι οἴη δπάθυου, 
ΠΔΠ6 ἰδέ, ἀυγοἢ ἄθββθη πεμθ α16 (Πδειρ κοί 465 ἃπάθσι Πουυουρθυιθη ΟὝΘΥ 
Βοβέχητηί τῖτά᾽, νρ]. Π1 Τίπι. 1,10 ἱπὰἢ Ρ15 411 σάβυϊα Ὁ βᾶπβ ρδνα]ῖ- 
ἄλη5, 1,6. 1, 29 ρδβ)δηβποᾶα 1 ᾿ππαύραμίαϊ 15, απᾶ 1 Ο. Χ, 21. 11 Ο. ΧΙΙ, 1. 
4}. ΧΥΙ, 80; 65 180 αἷ8ὸ ἀβοσβοίζί, 8415 βέϊθπαθ διά ὁ. δθο.0 Ἐθθηθο βΒίθῃί 
Βοΐῖ. ἴῃ 6. σοπ. ἀηρθηδι [Ὧν διά ὁ. ρθη. 6]. Υ͂, 18. 1 ΤῊ. ΠῚ, 1, υὑπιρο- 
Κοηχσέ βαΐσῃ ἐὔν διά 6. δοο. 1,0. 1, 16. 614]. ΤΥ͂, 18. Ἔρῃ. Υ, 6. 60]. 111, 0, 
μετά ἰδὲ {ἈἸ80} ρουβοίχε 1 Τίπ, ΙΥ̓́, 14. 8 Ῥᾶΐχ δηραγίζα Ῥοϊαϊπια) 
ἢ ἕτερον προσδοχῶμεν; πιϊΐ βᾶὰ γουθὶπᾶθί 516. σου] 10} πη συ οἰΐθη 
Β᾽ιοάο ἄεν ἀορροίναρο --- ἃ; {τὺ αἀἴ165. ἃ δύ γίθυτηαὶ ᾧἃΐ ροβοίφί (Μο. ΧΙ, 
30. 16. ΧΧ, 4, δι. ὙΠ, 117). 4 Δομπαππο] Ἰωάννῃ; ἀϊθ φΥίθο  βο!6. ΓΌΥΠῚ 
δύ ὈΘΙΡΟα]ίο, 8. σὰ ΧΧΥ͂ΙΙ, ὅτ. ---ο Ῥαΐοὶ ρμαιβοῖρ 14} ρσαβαῖῃν!} 
ἃ ἀχούετε χαὶ βλέπετε, νγὰ5 ΠῚ ΜἸγΚΙΙΟΝ Πᾶνε ππᾷ 6681. Ζαοιουβ Ζοϊί- 
ΒΟΙΤΗ ΠΕΡ. 109. ὅ 14}} ᾿ια]αϊ σαρσραπα] χαὶ χωλοὶ περιπατοῦσιν --- 
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78} ἀδαβαϊ τὐγθῖβϑαμα 18} ὉΏ]6 441] γα] }] πα: 6 18} 
δι Ἃα05 δῦ ὨγαΖἢ} 5861 Π] ΔΙ 2] ἴῃ 118. 1 αὖ Ρδΐτη 

Ρᾶῃ αἰἱραροαπαδηη ἀπθρᾶπη [6818 αἰρᾶπ ᾿αΐϊπὶ τηϑηδρθίτη Β]Ϊ 

ΦΟΠμδηηθη: ἤγὰ π510 76 0 ἃπα Δαρια βαιηγδη ὃ τῶμπ5 ΠΆΩ 

γίπᾶα γαρϊἀαία 8 8Κ6Ὶ ἤγα {8104 ]6 4} βαῖῃγδη ὃ ΤΠ ΠΗ 
᾿η 8544 1πΔ γα βίου οαγϑ᾽ἀδηὰ ἢ 581 β8161 ΠΠπδ 567 πη ναβ δ] 

5ηα, ἴῃ ΓΔ Ρπάδηθ 51η4. 9. 4Κ6ὶ ἤγὰ τϑι 7] 6 α } 581}|- 

γϑῃ ἢ φγδαΐοῦα ἢ 7181 αἰβὰ 12 018, 78} Τηδ πᾶ ρ 120 Ῥταποίδι. 

ας ἘᾺΝ 10 δὰ ἰϑὺ δὰϊκ Ὁ βᾷμπθὶ φρϑιη6}}} δῦ: 881 1Κ Ἰηβ8 678 

Ἢ ΜΟῚ ΑΡΟΊα πηθἰπᾶπὰ ἰδῶ Ρᾳ8, 8861 σϑιηδηγοῖρ Υἱρ ᾿οἰπδπδ 
ἴδια, Ρα8. 

γ18::5.104 11 Αἴηθῃ αἰβᾶ 1218, πὶ ὉΠῚΔΪΒ ἴῃ ὈΔΌΤΙΠῚ 4ΙΠΟΠῸ ΤηδὶΖᾶ 

1. ΤΙΣ ΟΠΆΠΗΘ Ῥαιητηδ, ἀδαρ] πάη; 10 58 τ] πηἷΖα ἴῃ ΡΙπἀδηρ γα]. 1 

ΠΤ] Πη 6 πηδῖχἃ ἸΠηγη8, δύ. 

Ἀ : Ἂ ἊΝ ᾿ ν Ν 2 ᾽ὔ Ν καὶ νεχροὶ ἐγείρονται καὶ πτωχοὶ εὐαγγελίζονται"- 6. καὶ 
,ὔ ,ὔ 2 « ΔΝ Ν πῶ 2 7 , μαχάριός ἐστιν ὃς ἐὰν μὴ σχανδαλισϑῇ ὃν ἐμοί. 1 τούτων 

ἘᾺ “- “ῷ 

δὲ πορευομένων ἤρξατο ὃ Ιησοῦς λέγειν τοῖς Ὄχλοις πιερὶ 
γ β' ; 
Ιωάννου Τί ξξήλϑατε εἰς τὴν ἔρημον ϑεάσασϑαι; κάλαμον Ἵ ᾽ 

2 Ν Ω -Ὁ 

ὑχιὸ ἀνέμου σαλευόμενον; 8. ἀλλὰ τί ἐξήλθατε ἰδεῖν; ἄνϑρω- 
σίον μαλαχοῖς ἱματίοις ἠμφιεσμένον; ἰδοὺ οἱ τὰ μαλαχὰ φο- 

- γ - .7 - γ ὅν Κ᾽ 2 Ν Β᾽ ἼΣΟΥ 
ροῦντες ἐν τοῖς οἴχοις τῶν βασιλέων εἰσίν. 9 ἀλλὰ τι ξδξηλ- 

- - Ψ 

ϑατε ἰδεῖν; τιροφήτην; ναὶ λέγω ὑμῖν, χαὶ περισσότερον 
“τροφήτου. 

ΟῚ [τ 2 2 10 Οὗτος γάρ ἐστιν σπτερὶ οὗ γέγραπται ᾿Ιδοὺ ἐγὼ ἀπο- 
λ , 

στέλλω τὸν ἄγγελόν μου τιρὸ τεροσώπου σου, ὃς χατασχξευάσει 
τὴν ὁδόν σου ξμητροσϑέν σου. 

11 “μὴν λέγω ὑμῖν, οὐχ ἐγήγερται ἐν γεννητοῖς γυναι- 
- 2 -- “Ὁ ς γ - 

χῶν μείζων Ιωάννου τοῦ βαυττιστοῦ᾽ ὃ δὲ μιχρότερος ἕν τῇ 
΄τωὭ ΄- ῃ -- 

βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν μείζων αὐτοῦ ἔστιν. 

10 τηϑῖηδηδ, 416 ΒΑ Πἀϑο γ1ΠὉ τηθ 1 Π1ἃ. 

6810 ἴπ Ὁ, οὔποθ. χαΐ Ζ ο ἐΠ ρ3 ἢ υρ'; ἀϊθβϑί θθπ 1αῦ. α110110η Ἰαβ5θῃ. 8110}. ΨΟΥ͂ 
χωφοί υπᾷ πτωχοί ἀδθ χαί ἃ. --- Ἰαΐ ἀαι}1}} χαὶ νεχροί δῖπ. ΒΠ]1,.7 
Ὁ ΡΊΚΙ --- γεχροίἔ. Ῥαυβαϊ --Ξ νεχροί (οἴπχθὶπθ ἰοαίθ), ἀδιβδμ8 -- οὗ 
γεχροί 5. χὰ 1 Ο. ΧΥ͂, 85. --- ναἸ]αιηοη]απα} εὐαγγελίζονται; Ὦθον ἀα8 
Ῥαβδὶν Ὑρ]. χὰ ΙΧ, 11. 8 Ππαβη]αϊπ) ναβίζοπι ραγαβι πα} μαλαχοῖς ἱμα- 
τίοις ἠμφιεσμένον Ὃ ἰὔνρ --- ἐν μαλακοῖς ἱματίοις ἠμφιεσμένον, ΟἾ πο 
ἱματίοις ϑδῖπ ΒΠ Δδοίρι κυρ, 10 58 ἰδ αἰκὶ οὗτος γάρ ἔστιν; δυϊς 
ΒΘ ῃῦ ἂπ αΥἸδίον 800110,, θη ἀϊθ Ῥοιάθη. οὐϑίθη. ψοῦίθ Πρ ΖΒΔΙΠΠΊΘΗ - 
σοῃὔτοη. 



Μαιμᾶΐ ΧΙ. 98 

19 ΒΥ Ρὰπ Ραΐπ ἀδραιη [ΟΠ 18. ΡῚ8 ΔῈ] Δ] 1ὉῸ -- 10ὅ 

ἀπᾷ αἰΐα Ρἰαἀαπραγαϊ ᾿ἰμαῖπο ἀπαμπια αι, 81} ἀπδιηαμ ]λη- τ" ἐδ 
ἀλη ἔγαγ]γαμα ΡοῸ. 18. 4118] δκ ργδιίοῦθῖ5. 18} υἱδορ πμὰ 

Το πθ ἰδασδαθ θα ; 14. 18}} 1801 γ᾽] 06 1} ΠΝ] ΡηΪ δ, 88 

ἰδὲ Ἠδ]α5, 5861 5κα ἃ αἰτηὰ. 1 5861 Ππαθαϊ διιϑδοθὼ ἢαιι8- 

7απάοηα σαϊιαιβ]αΐ, 

10 Πυο πὶ σαϊοῖξο Ραΐα αι 9 σαϊοὶ 86 δαγηναην δ᾽ὔδη- τα Ξε 100 
ἄδπι ἐγ φαγιιδῖηι }α]ν υορ)ανιᾷδην ἀμ βὰν ἀμραγαηα 11 }αν ηἱ- τ 

Ῥαηπάδιῃ: βυϊρ]οἀθάθπμη ᾿ἰχγὴβ 2 πὶ ΡΠ] ]ηΒΙ ἀρὰ}; αϊνθ)ν }αΐι 

πὶ απο 6απΡ. 

12 “πὸ δὲ τῶν ἡμερῶν ᾿Ιωάννου τοῦ βαπτιστοῦ ἕως 
ΡΣ ς ᾿ -" 2 - ΄. Ν ἈΠ Ὁ , 
ἄρτι ἢ βασιλεία τῶν οὐρανῶν βιάζεται, χαὶ βιασταὶ ἀρττά- 
- ΝΑ ΝΗ 

ζουσιν αὐτήν. 18 πάντες γὰρ οἱ προφῆται καὶ ὃ νόμος ἕως 
3 , 

ἸΙωάννου ἐπροφήτευσαν. 14 χαὶ εἰ ϑέλετε δέξασϑαι, αὐτὸς 
Ὕ ς ;ὔ μ᾿ ,ὔ Εἰς ς 27 ΕἸ } , 

ἔστιν Ἠλίας ὁ μέλλων ξρχεσϑαι. 1 ὁ δχων ὦτα ἀκούειν 
» 

ἀχουέτω. 
. ς 

16 Τίνι οὖν ὁμοιώσω τὴν γενεὰν ταύτην; ὁμοία ἐστὶν 
παιδίοις χαϑημένοις ἐν ἀγοραῖς χαὶ τιροσφωνοῦσι τοῖς ὃτέ- 

᾿ , 2 ,ὔ Ὀα Ν 2 Ὁ. “4 

ροις 11 χαὶ λέγουσιν Ηυλήσαμεν ὑμῖν χαὶ οὐκ ὠρχησασϑε' 
ἐθρηνήσαμεν χαὶ οὐχ ἐχόννατε. 

.ο 158 ,Ηυϊὰ5 [011] (18 --- 25) ρᾶ185 τπᾶρτια ἀγιΐϊδα ἱπίου᾿. 16 ογρᾶῃ- ὶ 
ΖΌΠΡΟΠ (π80}} 1,6. ὙΠ], 81 Εἰ. Χ, 18 5.) 5Βιπα ουγδὶν σϑαγποκί, 16 Ὦνγθ πδοῇ 
1,0. Υ11, 81, ΟἿ, Ὠνδιησηδ,, νγ811 ἤν ΖῈ δι 1] ππρ' 465. ταῦ πιο ροηϊίρο, 
γγὰβ ὕρρδβίγυ. σἱάου]ορύ. ρδυαηβιη πᾶ0 ἢ ἄθπὶ φοΥΘ0ῃ. ἀγοραῖς γον 51 
ΒΟΚΙ,.7 (Ὁ ἴὔνρ ἀγορᾷ); ΟἹ,, Ὁρρϑίγδιι, Μαββιηᾶπμ, ΗΘΥ͂ΠΘ βΥηΒαϊ. --- 
ΔΏΡΑΥ ΔΗΡάταπα, ΟἹ, ΔΗ ΡΑτηΒ (ἀμ ΡαγδηΡᾶ .. 561 ἃτι5 Ὑθύβθῆθη νου ἄορ Ὀ61{), 
ἀαροροι Τιῦρθο Οτδμηπ). Ὁ. 280 Δαν δηθβατῖθ, ρθη ν ὩδΔ0} 1,6. 1], 852 

: γορ] απ ἄατη 5οῖπα Τηῖ]5880; ὕρρϑίγ. δρᾶν ΔΏΡαΥ5 ἴτὰ ἰοχύ ππᾷ οἰη]. Ρ. ΤΥ 
ΔΌΡΑΥ ἈΠΡατδτητηᾶ; ἀὰ γορ]απ αϑύ βίοίβ ἄθῃ δοουβαύν, πἰὸ ἄθηῃ ἀδίϊν οὶ 
Β10}); Παῦ, 50 δύ ΔῆΡδΥ ΔηΡατγᾶπα ἀ16 ὙΔΕΓΒΟΠ ΘΙ ]]ΟΠβύθ ουρδηΖιπρ,. 

12 ὕνοι ἄθπ βἰπῃ ἄδυ β66116 υρὶ. ζὰ 1,0. ΧΥ͂Ι, 16. 14 Ἰαδαὶ νἱ}- 
ἀραθῖΡ τὶ Ῥπίτηδη] εἰ ϑέλετε δέξασθαι: νἱ]άο 61} ἀνοκί ἀα5. πἰομύ π]τ- 
ΠΟμ6 ἄου Ὀοᾶϊηρτπηρ ἀπ5; δα 116 πη ἃ τη βηϊσηδῃ, ἀδ τ Ρ 1π 8116 θοπιροϑὶ- 
(15 ἀ16 Ὀοβιπητηίθ Ὀραθαύιπρ τη’ Παῦ; δέχεσθαι ἵπ Αἰθβοη β'πηθ ᾿ϑύ 
ΠΐτηΔῈ ΟὗοΥ Δ ἀπ τηδη; Θ ζίουοϑ γοτχαπίοί Π16᾽ Μαββιπᾶηη, 15 Ἠδιβ]8π- 
ἄοπα] ἀχούειν; δπβία(ί 408 ραγίϊοῖρβ ἡπᾶοί 5101} πὰτ' θηπηαὶ (1,0. Υ11, 8) 
ἴῃ αἼθβου οἵ υϊθᾶοσ Κομτοπᾶθη ΤΟΥΤΤΠ6] ἀοΥ ἱπΠηϊν, ἄοπὶ ΟὙΊΘΟΉ. δηέβρσδ- 
ὁμοπᾷ. ἴὔϑοσ ἄθῃ Θομ] πον Βαραὶ νρὶ. σὰ Υ, 28. 16 Δηθᾶσ δηβαγαμα] 
τοῖς ἑτέροις, Ἰαΐ. Ἰηνίοοτα, δὰ αἹίογαίγαπι, ΚΝ ΔΌΘΙ 841115.. Ζι 46Πὶ ἀον- 
Ῥεϊίοπ. ΔΠΡαν γ6]. ῬΆ]].. 11, 8. δῆβαν Δηβαγᾶπα τηὰπδπ 5 815. δα μυσηὰῃ ἀλλή- 
λους ἡγούμενοι ὑπερέχοντας ἀλλήλων, 1 ΤᾺ, ΤΥ, 11. ἘρΆἈ. ΙΥ͂, 2ὅ. 

Βεγπῖαναᾶς, ὙΌΙΆ1α, ᾿: 

᾿ 

ν 
ἐ 

4 
᾿, 
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γ -- 101 18 ὥδπὶ τα 15 [ΟΠ ηη,65 τ, ἡναϊ 8. πῃ ατρκαηα8, 

ΠΟΛ 72α1. φιβαπα: ἀπῃα]ροῦν μαθαῖρ; 19. φαλὴ 88 818 πιδη8. ἡϊαέ- 

7αηαῖβ 7αΐν αὐἹοιταηαβ, 1αἢ, φιραπα : δαὶ ἠλαηπια, ἴθι 188 αἵ- 
αγιικ]α., ηιοῖαυ7]6 ἔἸ]οπμα5. 18 γαγααυ]ΐαῖχθ. 1811 ἀϑυδαυ 

σϑαοιηϊάδ, γα} Βδηααροὶ ἔπ ὈΔΥΠΔΙη 56] 811. 

ἘΞ 108 20 Ῥᾶπαῃ ἀπρδηῃ Ἰἀνοιϊαη ῬΔΌΥΡΊΠ ἴῃ ΡΑΙΠη61 γαῦγΡαῃ 

ΠῸ 116 Π05 τηδηδρΊϑῦοηϑ τ]ϑ 6 15 158, ῥαΐοὶ ηἱ ταγοϊφοασοάνην 5111: 

21 ναὶ ῥιι5 ανγαφοῦγν, ναὶ βὰ Βορϑαϊαωγν; οὐϑέο ἐρ υασυθοὶηἃ 

ἡ) Τγγ 7α]ν ϑ'οιαάοηθ Ἰαπδ τηϑηέοὶβ Ῥο8 ϑαν} ῬΠΟΠΒ 1 1ΖΥ]8, 

αὐγῖβ ῥᾷα ἴῃ βακκαα 184} ἃζροῃ ἐαγοϊσοαθαρίηἃ. 22 βυθρᾶιπῃ 

18 Ἦλϑεν γὰρ Ἰωάννης μήτε ἐσθίων μήτε σείνων, καὶ 
λέγουσιν Δαιμόνιον ἔχει. 19 ἦλϑεν ὃ υἱὸς τοῦ ἀνϑρώπου 
ΕΝ , ὃ , Ν ὔ 2 ἈῚ ΓΟ ῇ Ν 
ἐσθίων χαὶ πίνων, χαὶ λέγουσιν ᾿Ιδοὺ ἀνϑρωπος φαγος καὶ 

οἰνοπότης, τελωνῶν φίλος καὶ ἁμαρτωλῶν. καὶ ἐδικαιώϑη ἢ 
σοφία απὸ τῶν τέχνων αὐτῆς. 

20 Τότε ἤρξατο ὀνειδίζειν τὰς πόλεις ἐν αἷς ἐγένοντο 
«ς - 7 5. - ἢ τὶ ᾽ 2 Ψ' 

αἱ πλεῖσται δυνάμεις αὐτοῦ, ὃτι οὐ μετενόησαν. 21 Οὗαι, 

σοι Χοραζείν, οὐαί σοι Βηϑσαϊδάν ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ καὶ Σι- 
δῶνι ἐγένοντο αἱ δυνάμεις αἵ γενόμεναι ἐν ὑμῖν, πάλαι ἂν 
ἐν σάχχῳ χαὶ σποδῷ μετενόησαν. 22 πλὴν λέγω ὑμῖν, Τύρῳ Ἅ4] ον ΡΟΥΘ ΘΟ, ην Λέγω ὑμῖν, εὐρᾷ 

21 Ἰατοϊροάοαοϊηα; ΟἿ, γουτααΐθῃ (Δ ἀἀομάα) σοὶ τ οἱροαοαθΙηδ, ΠΣ 
π8 0} Ὀρρϑίυ. ἀθὺ γᾶυτα ἡ]ού ΔΒ ΘΙ ΟΠ, 

19 αἴοία 14} αἰάτιρ κα] φάγος καὶ οἰνοπότης; οἷπθ μη] 10 }0 
ἰπὐθηβῖγθ θοάρυΐαπρ παύ αὐ 11 Τίμη. 1Π7, 6 αἰποῖπα αἤσθαπα ἐγανδυχύϊπι.. 
-- ἀβγδυτ Πα, διαἀοτηϊάα γὰρ ΒαΠ Παρ οΙ ἔγατη Ῥαυπδτη βο᾽ πδῖτη ] ἐδιχαιώϑη 
ἡ σοφία ἀπὸ τῶν τέκνων αὐτῆς, Ἰαΐ. ἰαδεϊῆοαΐα οδὺ βαρ᾽θηίϊα ἃ Η]115. 5815; 
ἊΝ ΥἹΙΙ, 85 ρσαβιποᾶα γὰρ οοί. ϑ΄:π πὸ} ΟὙἸτητη8 ΟἾΔ ]8: ᾿ϑαρίθηξίδο 
ἃ Φοᾶππο Ὀαρ(ϊδία οὐ 9688 ὑγαᾶϊίαθ οχ δἷτβ 8] ΠΠ}}158 (ἢ. 6. 6Χ ΘΟΥῸΠῚ ΤΟΥ] - 
Ῥυβ, νἱΐα, [Δ 0015) 1ᾷ δοοϊαϊῦ οομαπιοαϊ, αὖ ργορα ἢ. 6. νὰ οὖ αἰγίπα θχἢ]- 
βοτοίαγ᾽. 20 πὶ ἰἀτοϊροάθάμῃ 51Κ] οὐ μετεγόησαν; ἰάγοιροι 51 Κ 810} 
Τ,9, ΧΎΤΙΙ, 8. 4. 1711 Ὁ. ΥἹΙΙ, 8. ΟἿ, νουηαΐθη σαγαπαϊἀθάτη, Μψ160 1,0. ΧΎΥ 1], ὃ. 
21 ΚΚαυταξοίε] Χοραζείν, ΥὙΒΊ. Το. Χ, 18; χα Εϊ: ΘΥΙΘΟΙ. χ, ΜΠ0 ἰὴ ΑἰΚαϊα, 
Ῥάβῖκα οὕ. --- γαυχθοῖμα ἴῃ ΤΎΤΘ 161 Βοίἄοπο 1458] ἐν Τύρῳ καὶ διὶ- 
δῶν ἐγένοντο; νοτϑπαουί σουβθο!]πηρ; Ἰαπᾶα 158. Ζιιροϑούχί. ὍΘΙ ΠΆΠΙΟ 
465 γο]ϊκο8 βέοί οἷν [τ ἄθῃ Ὧθ8 Ἰαμᾶθθ; ψὶ Μο. ΥἹΙ, 24, 81 ἴπ πιαυῖτοΒ 
ΤΎΓΘ 76} Βοϊάομθ, 1,06. ΥἹ, 17 αἱ Δ]]απηπιᾶ --- ΡῬῖΖο ἴαυν τηᾶγθίη ΤΎΤΘ 18} 
Βοϊάομο ΠῚ Ο, ΧΙ, 10 ἱπ ἸΙαπᾷα Αἰκαθ, 1 Ο. ΧΥ͂Ι, 1 Οα]αίϊο (80 Δ, Β 
Οα]α1415), γρ]. ἀπο 10. 111,8. ἃπᾷ Δ11ὰπ5 ραυαηβ (περίχωρον) ΤἸαυτᾶα- 
πᾶὰ8. 9}. ΥΙ, 1 υἱὰν τπᾶγοῖη ΡῬὸ ΟΘ΄416114190 18} ΤΊΡαϊτιαάοθ. 1,0, 11, 2 οἱ 
ΤἈΡΊποπαϊη βαυτίτη Κγτομπαῖδα. 1,6, ΤΥ͂, 14 δηᾷ 411 ρανὶ υἱδιἑαπᾶθ χαϑ' 
ὅλης τῆς περιχώρου. 1,0. ΥἹΙ, 11 δπὰ 811ὰ Τυάαϊὰ --- ἢ ἀμ Δ1181π|8 Ὀϊ81- 
ἰαπᾶ8 ἐν πάσῃ τῇ περιχώρῳ. 
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αἰρα ἐφυῖθ: Τγτγίπι 7.1} ϑο᾽ ἀοηηι βιοέϊφο ϑαϊν θὴ} ἴῃ ἄδρα βύαιιοϑ 
Ῥαιῖε ἱευῖδ. 28. 8} μὰ ἸΚαἰαγπδίών), ῥὺν τον ᾿υΐμγῖι. ἀβΠ Δα 148, 

αἰαἴαρ ταὶ Πιαϊ)α σα] ΟΙρΡὶδ; 
{πο 7αϑαὶ η. ϑαπαδαμη)αηι σαν) θύγλα ᾿λ] 615. ΡῸΒ. να}- ΤΡ τει 109 

ῬΆΠΟΙΒ ἴῃ ἰΖΥΪΒ., Δἰρραι οἷβ γϑϑϑίηδ ππα ἰὴ ἀαρ, 24 5γ6- 

Ραὰδ αἰρὰ ἰζνῖβ βαύοὶ αἰγθαὶ δα ἀδθχη)θ βαθχο γαὶνΡὶΡ ἴῃ ἀαρὰ,, 

βίδιοϑ Ρᾶὰ Ρι8. 

20 ΙΠῈ}} ἸδΙΠδτητηἃ γη6 18 Δα αΐ. ... 

ΧΧΥ͂, 88 πγᾶπαῖ Ρὰμ μὰκ βθηναπι οαϑί 74}1 ρα] ΡΟ 6- 
ἄσση ὃ᾽ ΔἰρΡαι πδαδάδηα 1411] γαβιἀθάθπη ὃ 99. ἤγαπι]) Ρδῃ 

ΡὰΚ βϑγαηι Βα καπα ἀἰρρᾶὰχ ἴῃ Καυκαγαὶ 181} αὐ ἀ]οάθπτῃ ἀπ 
Ρυβῦ 40 18} Δημαμα ἤδη 8 588 μία αδη5 ΟἸΡῚΡ ἀὰ ἴπ: διηθη 

αἰρὰ ἰχνὶβ, 18} ΡᾶΠ6Ὶ ἰανιθα} ΔΙΠδΙη πὰ [126 ΤηἸΠηΪδίδηθ 

Τὶ -Ξ 110 

Το 118 

ὑπο -7 ) , υ) ΟῚ ἀν ψι ἢ ἦδ νδ΄ τὸ χαὶ Σιδῶνι ἀνεχτότερον ἔσται ἐν ἡμέρᾳ χρίσεως ἢ ὑμῖν. 
Ἀ γσ 2 - -Ὁ 

28 χαὶ σὺ Καφαρναούμ, ἡ ἕως οὐρανοῦ ὑψωϑεῖσα, ἕως δου 
καταβήση. 

Ὅτι εἰ ἐν Σοδόμοις ἐγενήϑησαν αἱ δυνάμεις αἱ γενόμε- 
ναι ἐν σοί, ἔμειναν ἂν ἕως τῆς σήμερον. 24 πλὴν λέγω ὑμῖν 

᾽ - ) ΧῸΝ 

ὅτι γῇ Σοδόμων ἀνεχτότερον ἕσται ὃν ἡμέρᾳ χρίσεως ἢ σοί. 
2 ΄-ν ΄- 

2ὅ Ἔν ἐχείνῳ τῷ καιρῷ ἀποχριϑείς. .. 
ΧΧΥ͂, 88 πότε δέ σε εἴδομεν ξένον χαὶ συνηγαγομιεν; 

ΡλῚ ΄ - ἢ γυμνὸν χαὶ περιεβάλομεν; 89 πότε δέ σε εἴδομεν ἀσϑενῆ 
ΝΘ - Ν  ὙΝ Χ , ΝΞ Χ τς 
ἢ ἕν φυλαχῇ χαὶ ἤλθομεν πρὸς σέ; 40 καὶ ἀποχριϑεὶς ὃ 

᾿ Ὕ - 2 » 2 Ν ᾽ φυὦ ΜΠ 4’ ΕΓ Α. 7 

βασιλεὺς ἐρεῖ αὐτοῖς ᾿“Αμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ᾽ ὅσον ἐποιήσατε 

ΧΧΥ: Βυποπρύϊοῖς 465 Οοάθχ Αιηυγορβίδηιιθ. 40 Ῥαμποὶ, ΟἿ, Ῥδῃ οἱ, 
ΘΌΘΠ50 48. 

23 Καίατπαυμ] Καφαργαούμ ὅῖπ ΒῊ 1 τρ --- Καπερναούμ. --- Ῥὰ 
ἸΠΔΙΠ144] ἡ -- ὑψωϑθεῖσα, Τιο. Χ, 16 5ίομξ Ῥὰ --- υϑπδυθάο, 216 
βίατκο ἴὈτπ|ὀ ἴῃ (6Γ δητθᾶθ ἰβϑύ βϑιίθηου 8185 416 βομΔ0Π6; ἀἄοοῃ γὙρ]. 
1,9. 1, 28 [ἈρΊπο αηδίαϊ δυδαμαΐία, Μο. ΙΧ, 25 θὰ δια Ρὰ υπγοα]δπᾶβ 
76 ῬαυΡ5. --- ἀΔ]4}0 ὑπᾶ Π41]ὰ ρ8101}15] ἕως ἅδου. καταβήσῃ ΒΌ ἴΐ νρ --- 
ἕως ἅδου χκαταβιβασϑήσῃ (φαάταυβίαχα 1,6, Χ, 15). --- ἴῃ 12018] ἐν σοί; 

Ε ΔΌΟΘΝ ΠΙΟΙ βομοίπῦ ΟΟΥ ὩΡΟΥβοίζου δὴ α16 ὈΘΟΠΠΟΥ σοάδομί σὰ ΠΒαΌοπ; ἄοοῃ 
βίθῃξ 24 Ῥυ8. --- 618] συροδβοίχί. ΧΧΥ͂, 89 ἤγαμὰ Ρδη] πότε δέ --- Ὁ 1ὖ νρ' 
ἢ πότε. --- πἰυῖκαηα) ἀσϑενῆ --- ἀσθενοῦντα Β0). 40 164} Ῥαπο}}] ἐφ᾽ 
ὅσον, Ἰαΐ. αυδιπᾶϊα; ΟἿ, Δ} Ῥᾶη οἱ, οὐϊατη γϑσο υἱ᾽, ,) ροβούζί ἃ.0}} ἀαβ8᾽. 

[ ἘΤϊΟΒΕρ πἰτητῦ ρρϑίσδιη Ῥαποὶ --- ὅτε (5. ΓΧ, 4 αἰπηῖρ παμίβ Ρβαποὶ (ὅτε) 
πὶ τηδητᾶ Τηδρ᾽ ΔΌΣ ΚΊ]Δη); ΥὙρ]. δοῖ). Π]ΡΡᾶποΙ. ΠῚ 51Πὲ 4180: 80 818 

3 ἸΏΥ 65 οἰπθῖη πηΘῖΠ6 1. Ὀγίαου ἰαίοί, ἰαίοί ΠΥ 65. ΠΗΓ, --- Ὀ1ΖΘ Τηϊπη]ϑὕδηθ 
ὈΤΟΡτΘ τηρὶπα1Ζ6} τῶν ἐλαχίστων ἀδελφῶν μου, 50 δυο! ἴπ ρυίθοι, Βδηᾶ- 

ρῖν 
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ὈΥΟΡΙΘ πιθὶπδϊΖ6, τη]8. ἑαγἀθααρ. 41 βᾷπα! αἱρὶρ 181} ῥδίτη 

αἱ ΒΙοΙἀπηλοὶη ἴθυα: οαρΟῚΡ ἔα γα 18, 118 Τα ρδηδη8, ἴῃ 

ἴοῃ ῥβαΐα αἰγοῖμο βαΐα την ]ο ἀπ Ὰ]ρῖη 14} ΡΟ, π 8. 

42 απΐθ ογτθᾶδρθ γὰβ ᾶη πὶ σΘΌᾺΡ 1218 πηαί]αη, ἃ ῬΑ ΒΙ 08 

γὰβ ὰπ πὶ ἀναρΊΠ θα} τὰκ, 49. ροαβύβ Ἰὰῃ εἰ ρα] ροάθααρ 
ΠῊΪΚ, πϑαδθ8 78} Π1 γΑΒ] 46} ΠῊ]ς, 51π|.5. 18} ἴῃ ΚαΥ καλαὶ 78 

πἰ σαγθΙ ΒΟ 6ἋὉ} π]θῖπᾶ. 44 βᾷπαῃ ΔηαΠα Ππα 18} Ρβὰΐ αἸΡδη- 

᾿ ἀδπ5: ἔγαπ]α, ἤγᾶῃ ΡὰΚ βθῆγαμι οτθαδραπα ΔΙ Ρθὰα ἃβδαγ81- 

ἄδπα ἰρρᾶι ρσαϑὺ δίρρθαι πδαδᾶάδηα ΔΙρΡαα 5᾽ακαπδ Αἰ ρΡᾶα ἰὴ 

Κα καχαὶ 78 πὶ πα ἀθἀρίτηα ρα 4 βᾶπα ΔΠαΠΔΠΡ 

τη αἰραμάδβ: δπθη ἱρὰ 1ΖΥ]5: 18. πὶ πὶ ὑαν θα} ΔΙ ΔΙΏΠη8, 

ΡὶΖθ 16 ]ὰπ6., τ18. πὶ ὑανιαθάαρ. 406. 14} φα] Ιρααμ Ρὰϊ ἴῃ 

ὈαΙνγοίη αἰνοίπομ, ἱν Ραϊ ραγαι ηὔδηβ ἴῃ ΠΡ] ΔΙ ΘΙ ΠΟΗ. 

« Ν ὔ - 7 ὔ Β) Ὁ; ᾽ ο γ , 

ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων ἀδελφῶν μου, ἕμοι ξετοιῆσατε. 
, »Ὲ Ὁ Ν - 2 2 , " 3. γα - Ξ 

41 τότε ἐρεῖ καὶ τοῖς ἐξ εὐωνύμων Πορευξσϑὲ ἀπ ἐμοῦ, οἱ 
-Ὁ Β, «ἡῇ, «ς - 

χατηραμένοι, εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον τὸ ἡτοιμασμένον τῷ 
“ - 2 ) - 

διαβόλῳ χαὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ. 42 ἐπείνασα γὰρ χαὶ οὔκ 
Ξ) ΄ , - γ 9) Χ 2 2 , , -7ὔ' 
ἐδώχατέ μοι φαγεῖν, ἐδίινησα καὶ οὐκ ξττοτίσατὲ με, 48 ξέγος 

2 

ἤμην καὶ οὐ συνηγάγετέ με, γυμνὸς χαὶ οὐ περιεβάλετέξ με, 
3) Ἀ Ἄ»).. Ὡ Ν 2 7 ,ὔ ,ὔ 7 

ἀσϑενὴς καὶ ὃν φυλαχῇ καὶ οὐκ δητεσχειψασϑὲ μδ. 44 τοτὲ 
3." ο΄ ν ἌΝ , Ἄν ΄ 27 
ἀποχριϑήσονται καὶ αὐτοὶ λέγοντες Κύριδ, στόὸτε σὲ εἴδομεν 

- ὌΝ ΩΝ ὌΝ ἊΝ Ν ὌΝ 3, ἌΓ ἊΝ γ 

χεξινῶντα ἢ διψῶντα ἢ) ξένον ἢ γυμνὸν ἢ ἀσϑενῆ ἢ ὃν φυ- 
ω ἈᾺ ᾽ ᾿ 2 Ψ 

λαχῇ καὶ οὐ διηχονήσαμέν σοι; 4ὅ τότε ἀτιοχριϑήσεται 
ΡῚ - , 2 Ν 7ὔ ς ῸἫυ 0 9. ἸΩ ) γ 7 Ὁ τΝ 

αὐτοῖς λέγων Αμὴν λέγω υμῖν, ἐφ᾽ ὅσον οὐκ δττοιησατὲ ὃνι 
- ,ὔ ΒῚ “ 2 

τούτων τῶν ἐλαχίστων, οὐδὲ ἐμοὶ ἐγτοιήσατε. 40 χαὶ ἀπτε- 
τ ἥ 

λεύσονται οὗτοι εἰς χόλασιν αἰώνιον, οἱ δὲ δίχαιοι εἰς ζωὴν 
Δι 

αευνεον. 

44 βϑῆναπι, αἴθ παῃάβομυ! βοῆνγαμ. ---ὀ 458 ἰανιἀθαιρ, αἴθ παπά- 
ΒΟΥ τυ] ῸΡ. 

80 ΠΥ θη. (γοη ΤΊΒομοπάου, πίομῦ ροπδηηΐ) --- τῶν ἀδελφῶν μου τῶν 
ἐλαχίστων. 42 ἴαπ π1}] ὕθον αἴθ Ὡββίπη!]αύϊοη. 8. οἴη]. 8 24. 48 ϑαΒί5) 
ξένος; 68 [61 ἤμην. 44 Ἴδῃ πὶ πάρα ἀρἀθίπια Ρι18] καὶ οὐ διηκογνή- 
σαμέν σοι ,απᾷ μιᾶλζοη αἰτ πἰομύ ροαϊθη ̓, νρ]. ὅπ. ΥΠ1|, 48. 4 1610118}6] 
ἐλαχίστων, ὑἀπρόπᾶι, 5. Δι 1,6. ΧΥ͂Ι, 10. --- πιῖβ πὶ ἰαν θά} οὐδὲ 
ἐμοὶ ἐποιήσατε; ἅδον 16 Ὑγοχ βιθ]αηρ; 5. σα ΥΙ, 8. 40 αἰνοίποη] αἰώνιον; 
ἀα8 δἀ]θοίίν βομνγαθ. ἰπ γουθἰπάυηρ παῖῦ 1 θαΐπ8, ὈδΙγθίηβ, [τα] δύβ, 8, Ζὰ 

ΠΡ 9, 
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ΧΧΥ͂Ι, 1 48} νὰν ὈΪΡῸ αϑίδι! ἢ} Τοϑιιβ 4114 Ρὸ νϑυσᾶδ, 
Ρ 5] ροῃἼαη βοὶπαῖθη: 2. υἱδαρ βαΐθὶ αἴ ὑνᾶηϑ ἀδρΆΠΕ 

Ῥάβκα γαγΡὶΡ. 188. 88 ΒΌΠΙ5 Ἰη8 8 αὐρὶθαἋα απ ΠΒΠΓ ΔΙΊ]. 
3 Ῥαπδῆ  -:. 

00... Ραθυθαπηὶ γνοϊζγοαοῦ 881] πὰ ρὩΠδιβ θα} ΡῸ 

γΑ] ΔΘ οὶ 18. 66 ἤγαᾷ ᾿ΧΥ]8 ΡΌρΡ ΚΟ ἢ 10 οἷδ πα Π ἃ ἤδη Δ η8 
αΘΡαπ : Βα] ἀδαβαῖι5. ᾿ϑύ. 

ΟΥ Ῥᾶππῃ βρίναηῃ ἃπἃ ἃπᾶδυ]θ17} 15 18} Καπραβίθαπῃη 

ἴηᾷ. 5π]η8}} Ῥᾶη Ἰοΐδηη 5] Ομ πη 68 αἰρβαπαδη85: ρυϑαΐοῦθὶ ΠΠ515, 
Χυδίπι, ᾿γὰβ δύ 88. 5] ῃηἋ 5. βπκΚῦ 

69 ΤΡ Ῥαϊζυτιβ αἰὰ βαῦ ἃπη8 ΤΟ ΠΒΠηΔ] ; 14} ἀπ] 4], ἸΠ1η8, 
αἰηᾷ ΡΙΥῚ αἰραπᾶθὶ: 14} Ρὰὰ ναϑὺ 110 Ιϑϑπὰ ῥΡϑιηχηὰ Ἕ]ο]- 
Ἰαῖαι. 70 10 15 Ἰαπρηϊᾶα [αατα, βαΐτη 811] πὶ αἰβᾶπαΒ: ἢἱ γαὶ 

νὰ αἸΡ 8. 

ΧΧΥ͂Ι, 1 Καὶ ἐγένετο ὃτε ἐτέλεσεν ὃ ᾿Ιησοῦς πάντας 
Ν ,ὔ ΄ ἊΨ - - 2 “- γ7 

τοὺς λόγους τουτοῦυς, ξεἴχτεν τοῖς μαϑηταῖς αὐτοῦ 2 Οἴδατε 
7 ΩΝ 

ὃτι μετὰ δύο ἡμέρας τὸ πάσχα γίνεται, καὶ ὃ υἱὸς τοῦ ἀν- 
ϑρώπου παραδίδοται εἰς τὸ σταυρωϑῆγαι. 

ΒΕ ες" 
, - 

06... (τί ἔτι) χρείαν ἔχομεν μαρτύρων; ἴδε νῦν ἠκού- 
κ᾿ ,ὔ 2 - δὸ ἐξ υἱοῦ - [4 ᾿ 2 

σατε τὴν βλασφημίαν αὐτοῦ. 66 τί ὑμῖν δοχεῖ; οἱ δὲ ἄτπτο- 
, 61 Ἵὔ ,ὔ 7 , 

χριϑέντες εἶπον Ἔνοχος ϑανάτου ἐστίν. 

ΟἿ Τότε ἐνέτιτυσαν εἰς τὸ πιρόσωττον αὐτοῦ χαὶ ἐχολά- 
5] ,ὔ « ν τ᾿ ,ὔ ,, 7] 

φισαν αὑτὸν, οἱ δὲ ἕρράπισαν 08 λέγοντες Προφήτευσον 
᾿ του 7 ἊΨ 2, ς ,ὔ 

γμῖν, Χριστὲ, τίς ἔστιν ὁ παίσας σε; 
7 ων - - 

69 Ὁ δὲ Πέτρος ἔξω ἐχάϑητο ἐν τῇ αὐλῇ" καὶ τιροσῆλ- 
2 - Ω. 2 - 

ϑὲν αὐτῷ μία σταιδίσχη λέγουσα Καὶ σὺ ἦσϑα μετὰ Ἰησοῦ 
-- ν Ἐς ΩΝ 

τοῦ Γαλιλαίου. τὸ ὃ δὲ ἠρνήσατο ἔμπροσϑεν αὐτῶν 7τάντων 
ει Ἷ 

λέγων Οὐκ οἶδα τί λέγεις. 

ΧΧΥΙ, 10 Μι| ἤνὰ ἰγ{ Οοα. ΑΥρ. ψ]ΘάΘΥ οἱη. 

ΧΧΥῚ, 61 Καυραβίθαυη}] ἐχολάφισαν; βγποορίτίο5. ργϊογιθαπι,, Κκαπι- 
Ραῦάα, Καυραίία (γνρ]. σαιηορία, Ὀχυπία, Ῥαμία, βαυμία οοι), Καυραβία; 
Ραγθοῖρ Καιραίααϊ 1 Ο. ΤΥ͂, 11. Το Μουοσ ρ. 169. --- Ἰοίαπι 5107 
ἐρράπισαν; Ἰοία ,ἀ16 ἤδλομο παπᾶ’ Υρ]. Μο. ΧΙΥ͂, 65. 7π. ΧΥΠΙ, 922. 
ΧΙΧ, 8... .τὁ ἴαυτα βαΐτη Α]]αἴτη] ἔμπροσθεν αὐτῶν πάντων ΛΟΤΙ,7 -- 
ἔμπροσϑεν πάντων. 
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εἶς τες 81ὅ Τ1 Ὀδραρθαπάδῃ Ῥᾶη πὰ ἴῃ (81, οΆΒΔΠΥ ἴπὰ ἀῃρᾶτα 
ἊΣ τ 18} 48} ἀπ Ῥαΐπη δῖ πᾶν: 181} 88. γὰβ τηῖρ Τθϑαδ Ρᾶπημηα, Νάζο- 

γαῖα. 72. 18}} αἴτια ἴδιαι κ ΤῺ} αἰρὰ βυαιδπαβ βαῦοθὶ πὶ Κᾶπῃ 

βᾶπᾷ Ἰηϑηη8η. 79. δἰδι' 1610 βᾷπῃ αὐρασσαπάδηβ Ρᾶὶ ϑβύδη- 

ἀαπάδηβ ἀρὰ Ῥαϊζται: ὈΪ 50Π|4] 18} Ρὰ [126 15, 180} δὰκ 

τῶχαδ Ροίπα βαπᾶνθὶρ Ρακ. 174 βᾷπιἢ ἀπρσῶπη ἃ Δοτη͵απ 18} 

ΒΥΔΙΔΠ Ραῦθὶ ἢ] ΚαηΠ ρᾷηδ ΙηΔΠΠΔ; 18 508 Πᾶηδ ΕΠ ΠΚΙ Δ. 
εἴ 4 --- 516 τό 24} σαυλππηάδ Ῥαϊύσιιδ γα }8 [6518 αἰραπῖ8. (ἃ 518, 

Μὸ 197 μιαροὶ λαν ΠΔΠΙΠ5. ΠΡ ΡΥΪΩ ΒΙΠΡδτῃ δία  Κὶ5. τα; 18} ἀϑρδρ- 
σὩΠα5. τὖῦ σαϊστοῦ θα Ι 1808. 

ε12 --- 817 ΧΧΥΠΪΙΙ, 1 Αὖὐ τηδυϊρὶη ΡΠ δ} δ η8ηδ Τη8 ΠΘΙΊῸΠ 8118] 

Μὸ 198 (Ρ41) στα]δηβ 811 ῥα] βἰπιβύδηϑ τηϑηδρϑίη8. ὈΪ [θ8π|, οἱ δἴδδαι- 
Ριαθαοίηδ, 1η8. 

τ Ἐξελϑόντα δὲ αὐτὸν εἰς τὸν πυλῶνα, εἶδεν αὐτὸν 
ἄλλη καὶ λέγει τοῖς ἐχεῖ Καὶ οὗτος ἦν μδτὰ Ἰησοῖ τοῦ Να- 

ζωραίου. 12 χαὶ πάλιν ἠρνήσατο μιδτὰ ὅρχου ὅτι οὐκ οἶδα 
τὸν ἄνϑρωττον. 18 μετὰ μιχρὸν δὲ πιροσελϑόντες οἱ ἑστῶτες 

Ὁ ἰντο ως 1 

εἶττον τῷ Πέτρῳ “1ληϑῶς καὶ σὺ ἐξ αὐτῶν εἰ, καὶ γὰρ ἡ 
λαλιά σου δῆλόν σε ποιεῖ. 14 τότε ἤρξατο καταϑεματίζειν 

ΝΠ. , [ο] 2 3 Ν "] Ἁ 2 , 2η 7 

χαὶ ὀμνύειν ὅτι οὐχ οἶδα τὸν ἀνϑρωπίόον" καὶ εὐυϑέως ἀλέχτωρ 
ἐφώνησεν. 

τό Καὶ ἐμνήσϑη ὃ Πέτρος τοῦ δήματος Ἰησοῦ εἰρηχότος 
- ων Ἀ 2 ν᾿ 

αὐτῷ, ὅτι πρὶν ἀλέχτορα φωνῆσαι τρὶς ατταρνήδη μὲ᾿ καὶ 
᾿] Ν “Ά 2 - 

ἐξελϑὼν ἔξω ξχλαυσεν σιιχρῶς. 
ΓΟ ι ΧΧΥΠΙ, 1 Πρωΐας δὲ γενομένης συμβούλιον ἔλαβον πτάν- 

τες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ τιρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ κατὰ τοῦ Ἰησοῦ, 
.- ) 

ὥστε ϑαγατῶσαι αὑτόν. 

11 16} β5αὰ ΟΑ --- [65. 588 ΔΡΥ. 72. αἴαϊαῖκς ΟΑ --- Ἰαυρπῖᾶα, ΑἸΔΡΥ. 
- 718. βΒίαπαεαπάαπδ ΟΑ --- βἰαπάδηθ Δπιῦτ. Ῥαϊίταα ΟΑ --- ἀπ Ῥαϊίγαιι ΑΙΔΌΓ., 
ἀοο ᾿ἰδύ ἀι 415 Ὁπρ]]ρ ὈΘΖθι πού. 17 αἰαι]ῖβ ΟΔ --- τν1 15. ΑἸΩΡΥ. 
ΧΧΥΙΙ, 1 τὰπὰ ΟΛ --- σαγηϊ Αμλρῦγ. ΥρΊ. 7. ριυά]αμθ ΟΔ --- θὰϊ ρου α]δπ8 

11 ἄὰ Ῥαΐπι 7αϊπα1] τοῖς ἐχεῖ. δῖπ ΒΌῸ Καὶ --- αὐτοῖς ἐκεῖ. 12 οἰαϊαλ]ο 
τηῖϊύ ἋοΥ γαυϊαπίθ Ἰαπρηϊᾶα Ὀϊοίοῦ. οἷη. ὈΘΙΒΡ10] ἄοὺ ρϑομπ οὶ ΡΟ ΒΟΟΣ 
ΔΌΒΟΒΥΘΙΌΘΥ ΒΥΠΟΠΥ Πα, τηϊύ ΟἰΠΆΠΟΥ Ζὰ νου αιιβοῆ θη, 5. Θ᾽] πηρ 8 18, -- 
τὴ 4ἱΡὰ ΒΥΑΤΆΠ(85] μετὰ ὅρκου, Βγαναμβ, Ζιβαῦζ 405. ΠΟΥ ΒΘύΖουΒ,, Ὑο- 
δη]αθϑῦ, ΜΤ0 65. ΒοΟΠοΙηΐ, ἄυτο ἢ ἀϊο πᾶσί ἄθυ νου παππρ' αἰαϊαῖς τὴν αἰρὰ 
Ῥαΐοὶ πὶ Καῆπ; ΘΌΘηΒ80 ᾿ΝϑΜΙ θη β' 0) 1αὉ. Ἰπξουρτθύομ. νου ]αϑϑὺ ἄθη ΡΥ Θ0ἢ. 
ἀυθάχιοϊῖς χὰ οὐ ιίοσ : ποραγὶῦ οπὶ ᾿υγαηθηΐο ΠἸο0Θη58, ἃπᾶοτο ἱπγαγὶῦ 
οὕτη ἰυγαμηθηίο, ΧΧΥΤΪΙ, 1 αὖ πηϑυσρῖπ Ῥᾶμ γα θαπαπα} πρωΐας δὲ γενο- 
μένης; αὖ ποοῇ ἀτοίτηα] πλϊύ ἃοοιβ. οὶ Ζρι θοϑυ πηι προι 106, 11, 41, 
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3. 58})} σα θὶπἀδπάδηβ ἴπὰ σαὐαθ!α 18} ἀπ] πη Ῥααη- ὑἰ} τ 818 
ἔα Ῥοιϊαΐαι ΚἰμαἸπἃ. αν 

3. ῬδμῈἢ οαβαϊ γαπ 8. ΠιΔὰ5. δὰ ρα]Θν) 5. πὰ Ραΐθὶ ἀπ εΡ --- 819 

βίδιαϊ οαϊαα δ η8 Ὑὰ}Ρ, ἰαγθΙρομἂθ σαγαμα ἃ ΡΔΠΒ ΤΗΝ ὐρὸ 

τἰρτιηβ ΒΥ οἰ μα ϊΖθ οὐ] 18} Β᾽ηϊδίαπιη 4 αἰβαπᾶβ: [τῶἃ- 

γδυγ ΐα 5 ΘᾺ] ΘΥ] Π 5. Ὁ]0}0 ϑυίκη,, 10 Οἷ5. 4ΟΡπη: ἢνὰ Και 

ἘΠΞ159 μὰ νυἱΐοῖὶβ. ὅ 18} αὐγαὶ ραπθ Ραμ 51} 0} 8π| ἴῃ 81} 

ΠΡ. 18} ΘᾺ] ΘΙ Ραμ 5 ἸΒΠΔΙ 8] 51Κ. Ὁ 10 Ραὶ ρια]απ8 ηϊ- 
αρβρμέμ Ρᾶπ8 βικαύαηβ ΟΡ: πὶ 5] ᾿ἰϑὺ Ἰαρ]αη Ρᾶη8 ἴῃ 

Καιγθαπαθη, ππΐθ ἃπάδγαῖγὴ Ὀ]ΟΡῚΒ ἰδύ. 7 σἝΠΠΙ. Ρᾶη ἢΪ- 

Ν “ Φι τὰν ) ’ Χ ,ὔ ΜΝ 
2 Καὶ δήσαντες αὐτὸν ἀπήγαγον χαὶ παρέδωχαν αὐτὸν 

“ ,ὔ 

Ποντίῳ Πειλάτῳ τῷ ἡγεμόνι. 
8 Τότε ἰδὼν ᾿Ιούδας ὃ παραδιδοὺς αὐτὸν ὅτι κατεχρίϑη, 

Ἁ 2 - 

μεταμεληϑεὶς ατιέστρειμεν τὰ τριάχοντα ἀργύρια τοῖς ἀρχιε- 
-“ Ν - ! Φῷ ο Ν 

ρεῦσιν χαὶ τοῖς πρεαβυτέροις 4 λέγων “Πμαρτον παραδοὺς 
ΖΦ χὰ Ὕ ΄Ί Κι τ 3 αἷμα ἀϑῷον. οἱ δὲ εἶπον Τί πρὸς ἡμᾶς; σὺ ὄψῃ. ὅ καὶ 

δίψας τὰ ἀργύρια ἐν τῷ ναῷ ἀνεχώρησεν, χαὶ ἀπεχϑὼν 
᾽ , ς Χ 2 - ΄ Ν 2 ’ ᾽ 
ἀπήγξατο. 6. οἱ δὲ ἀρχιερεῖς λαβόντες τὰ ἀργύρια εἶπον 
Οὐχ ἔξεστιν βαλεῖν αὐτὰ εἰς τὸν χορβανᾶν, ἐττεὶ τιμὴ αἵμα- 

, Ὕ ,ὔ Ἀ 3 7 ’ὔ Ύ 2 - 

τὸς ἔστιν. Τ συμβούλιον δὲ λαβόντες ἡγόρασαν ἐξ αὐτῶν 

Ατὴῦτ. 1)ὲ5 ψοχύ Ππαΐ, ΟΠ 685 αἴθ ΚΙαθβθ ὈοΖοι οῃποῦ, τηθιϑίθηἑθ]5 6 
ΔΥΓΚΟΘΙ Ὀ6Ὶ 510Ὲ, 5. Ζὰ ΥΙ, 2; 5 ΠΙΘΟΥ ὈΓΒΡΥΪΠΡΊΙΟΙ δῦ, Ἰᾶρϑὺ 810} 8150 
πῖοῃς οηβομθι θη. 61 βιηϊβδίδηβ ἤᾶηθη Ὀδιᾶθ ΠδΠαβο Υ θη θη ΑΥΌ1|κ6], 
Ὑ611 65. οἷπ βιὐυβίαπινιτίοβ δα]θούν 180. ὙΟΥ βΒιπιδίαηβ Ὀσιοηῦ ΑἸΔΌΥ. 80. 
8. Ῥυΐηβ ἐϊριπβ, ΟἹ, Ῥυϊπβύρυμδ, Ὑρ], αὐϊμητη ἀτ. ΤΥ ἡ. 748. 51|10ΌΥ61Πη81ΖΘ, 
α16 μαπαβομσι ὑπᾶ ἀἰθ ΠΟΥΔΊΒΡΘΌΘΙ (Δβ5ο. Μαββιηδη})} 511 00 1]π|ᾶ 126; 5. 
οἰπ]οϊζαηρ 8 26, Ὑρ]. 9 υπᾶὰ ἀ16 ὕρηιροῃ δαϊθονα δυΐ οἷπβ, ἀϊθ βίοθ 
ΒΘΖΘΙΟΏπΘη, 61 Τιῦθο τ. Ρ. 119:Ὁ. ὁ ἃπάδνδιυθι, 416 Βδπάβομσμ ππᾶ 
ΟἹ, δπάγαϊσθι, υὙρ]. 9 υπᾶ ἃπαδθαυῃύβ, δηἄδαιηϊ, Οτίμητη τ. ΠΠ ᾿. 718. 

ἜΤΙ ὍΔ ὙΕ,,9. δ α]Δ 5] ἀρχιερεῖς; δυᾶ]α οἱν --- ἀρχιερεύς, 
ΗΗ βοηδύὺ ἀυτο ΤῊΣ ἘΣΜΕΝ Τῆς δαά]α, υἱατρυάα, 58 τηαϊδία ρυα]α, 88. τϑικῖβία 
δυᾶ]α σοροῦοθη ΤᾺ. --- 61 δίααυρΙἀθαριη8)] ὥστε ϑανατῶσαι; τὺν ἸϊροΥ 
οἱ -- Ξ.Ξ ὥστε; δοῃ Ὁ ἵνα ϑανατώσουσιν. 8 ἄα 5Βίαμαὶ δαἰαυΠδπ8 γὰ 1} 
χατεχρίϑη, Ἰαΐ. ἀατηπαίιδ. οδύ, ἂρϑοὺ ὃ , δὰ ᾿πἀϊοίατη ἀπούμβ. οδύ᾽; ΠΙΘΥΠΔΟΝ 
ἅτ ἅπάογυηρ, αἴθ Ὀ]α Β1001 ΟΥΒΟΏΪΘΠ,, Μ61 ὙΟΥ ἄθηὶ Ὑθυ Ὁ θ61 ΡΙ]αύαβ 

} ΘΕΊΗ ΘΙ ΘΙ 10. πΙσηῦ 4156 νουπτίο!]ὺ ὈοΖοιοηποί πθγάθα Κοππίθ. 4 1τ8- 
γαυτῃία τη15] ἥμαρτον 8. ζι 1... ΧΥ͂, 18. -- Ρὰ νἱίο!5] σὺ ὄψη, ἴα 
γἹάοτῖβ᾽, ρού; , ἀ(Δ5 τιῦροϑῦ ἄμ νὺῖβϑοπ᾽; υἱΐαπ βίθῃί πὰρ Πῖο ἔπ ὁρᾶν. 
ὅ Ῥαΐϊτῃ 510 Ρταπι] τὰ ἀργύρια; 8. 9 ἀλτῦν 45 δα]θοίίν, 6 ἸΚδυγθαπαμῃ] 
χορβανᾶν, χορβονᾶν, χορβᾶν. 



40 Μαιμᾶα5 ΧΧΥ͂Π. 

τηδηδη8 πϑθαιαῃύθαπη τι8 Ραϊπ] βᾶπῶ ΚΙ ΚαΒ]1η5. (ἃ Ὁ5Π]Π 8 
ἃηἃ σαβθϊμη. 8. αἀἼΡΡ6 Πδιίδη8 γα} ΔΚΙΒ 1815 Δ ΚΥΒ Ὀ]ΟΡΙΒ 
ππ4 πἰπὰ ἀαρ. 9. Ῥᾶπ.}} βία]! ποάα Ραΐα αἰρᾶπο βα11}} [αἱ]- 

τ Ἰπη8η ρτϑαίούα αἰ ραπάδῃ : 78} ἸΒΠΘΏ,ΠΠη Ρ11η5 δ ο 8 ΒΙΠ ΡΥ ]- 

ΠΔΪΖ6 ΔηΟαΥ ΔΙῚ ΡῚΒ ὙΔΙΓΡΟΟΪΠΒ5, Ραῦοὶ σαγδῃπιἀθάθη ἔ8 ΠῚ 

Β1ΠῚ ΠῚ 51 861158, 10. 1411 αὐὔρϑθιῃ 1η8 ἀπ ἀἰκγὰ ΚΑΒ]1Π5, ΒΥΆΒΥΘ 

ΔΠΔ Δ. τη 15 [τ8]8. 

ἐκ --ς 820 11 10 Τοβϑαθ βίον ἴδατα Κἰπα1πη8:; 184} ἢ πὰ 5 ᾿Π Πα] 
ἣ: τὸ ΟἰΡαπᾶθ: Ρὰ 15 Ῥίαἀδη5. Τιάαΐθ Ὁ 10 Ἰοδὰβ 4} ἀπ ἱπηπηὰ: Γι 

41} 18. 

{κὰ --- 8321 12 7284}} τ ΡῬᾶποὶ υἹῸΠ]}8 γὰϑ {{8Π| Ρ81ΠῚ οτα]απ 18} 

γι ΤΟΣ η]βίατα,, αἱ γαΠηῦ Δη4]ο΄. 18. Ῥαπι 48} ἄπ πηπιᾶ ῬοΙαὐα5: 
αἶα Πδτι5615 πγᾶπ ἢἰπ δηδ ΡῈ γοιύνοα]αμα 14 181} 1 δα μοῖ 

Ἀ 5 ν ΕΝ ͵ὕ δ. Χ - ὕ ἈΝ ͵ὔ] : 

τὸν ἀγρὸν τοῦ χεραμέως εἰς ταφὴν τοῖς ξένοις. 8 διὸ ἐχλήϑη 
53 - ΩΝ 

ὃ ἀγρὸς ἐκεῖνος ἀγρὸς αἵματος ἕως τῆς σήμερον. 9 τότε 
Ύ 7 ᾿ « Ἀ ς ΦΑΝ ὦ , - , ͵ὔ 

ἐπληρώϑη τὸ ῥηθὲν διὰ Ἰερδμίου τοῦ σιροφητου λέγοντος 
ΓΑ Β] ᾿ - 

Καὶ ἔλαβον τὰ τριάκοντα ἀργύρια, τὴν τιμὴν τοῦ τετιμημένου, 
[4 ΡΣ ΄ 2 Ν ς.ςωυ 3 ΄ ΜΈ ΩΣ, ἌΧΟΣ γ 
ὃν ἐτιμήσαντο ατὸ υἱῶν ἸΙσραὴῆλ, 10 χαὶ ἔδωχαν αὑτὰ δις 
τὸν ἀγρὸν τοῦ χεραμέως, καϑὰ συνέταξε μοι κύριος. 

11 Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔστη ξιπροσϑεν τοῦ ἡγεμόνος" καὶ 
3. ͵ ΘΝ (τ ὐδ᾿ χτς Χ ἐν τὶ Σ ς , ἢ Ν Ἀν κῷ 

ἐπηρώτησεν αὐτὸν ὃ ἡγεμὼν λέγων Σὺ εἰ ὁ βασιλεὺς τῶν 
2 [ων τ- 

Ἰουδαίων ; ὃ δὲ Ἰησοῦς ἔφη αὐτῷ Σὺ λέγεις. 
Ν Ύ - - δ Ν ᾿ἀ ΠῚ ωῳ 9 ͵ὔ 

12 Καὶ ἐν τῷ χατηγορεῖσϑαι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀρχιδρέων 
-ω ΒῚ Ὁ 

χαὶ τῶν τιρεσβυτέρων οὐδὲν ἀττεχρίνατο. 18 τότε λέγει αὐτῷ 
-“-ἷ7΄7 2 7 - 

ὃ Πειλᾶτος Οὐχ ἀχούεις πόσα σου χαταμαρτυροῦσιν; 14 χαὶ 

1 ἄὰ τ5Π1Πὰπ ἃπὰ ραβύϊῃ 416 μη ἀβον, ΟἿ, ἄπ ἀβῆ]παπὶ Ραϊπὶ 
σαβίια. 9. δηδαγαῖγρὶ ἀἴ6 πδῃ ἄἀβον, ἄα5 2. ἃ ἀθθι ἅθι 20110, 61, ἀπάγαϊνθὶ. 

1 ἄπ υβῆϊπαπ αὔὰ ραβδί} εἰς ταφὴν τοῖς ξένοις ; διὰ δάγουθ 1] 
νΖτη Ῥορτῶθ 5 ἀάγαιὍ, νρ]. σὰ Μο. Ὑ1Π1|, 28 «ὐ]αρ]απθ ἂμ μαμἢ8 
βθίποβ ἐπιϑεὶς τὰς χεῖρας αὐτοῦ. ΤὴοΥ ΔΥΪΪΚΘΙ ὙΟΥ ΙΣ δύ ρϑροπ ἄθῃ 
βΘν ὕμ] 16 Πμοη. φρο ΥαΟἢ. ροβοίχψί. 9. Ῥαΐν]ι Ταϊταἰπαῖαι Ῥυαίον} διὰ “ερε- 
μίου τοῦ προφήτου 5ἴα ΟΥ̓ ΕἸ ρι -- διὰ τοῦ προφήτου “Ἱερεμίου, ἃ Ὁ 
ΟἾπ6 ἩΗϊοτοιΐαπι. ΤΙΒομοπᾷ, οὐ μοῦ. αἴθ νανϊδηύθ πἰοῦ. ---- Ῥα 61] ὃν; 
Ρβαΐοὶ Ὀοχίθΐ 50}, νἷθ 95. βοϊιοῖηῦ, αὐ ἃπάδγαινθὶ, Θθθπ80. Ὁ ἐρ᾽ Ῥῥγούϊαπι 
ἀἀρτοῦϊαθ! ααοᾶ (αθο 1 γρ 4ποπ|). 18 ῬοΙ]αίι5] “Πειλᾶτος ; ἀοΥ πᾶπι0 ογβορῖη 
ἴπι οὐ. 5Βύοίβ πὴῖῦ εὐ, Πειλᾶτος 5ἰοίβ ἴπ Α, πιοὶϑὺύ 'ἰπἩ ἢ. ὕυϊρθηβ, σἸθὺ 
ἄον Οοὐο Ῥοκα πη 110}. πἰοῦ παν ρυΐθο ἢ, εὐ, ΒΟΠάογη 110] 1, ΟἹ ροπαρ' 0 ἢ 

Ι (ΚΙοἰκια, 'Τυκοῖκυβ, 'Ροϊία5, ΤΟΙ αἶν 8) αι} οἱ, ΒΘὮΥ βο]ύθῃ. βΥΊΘ0}.. 
Ἰαΐ. 1 οὔον εὐ ἀυχοῖ 1, 10 ἴῃ Δῃδαυ]τα,, τη]] οι. 



τ τ᾿ »" 

Μαιϊπᾷαι ΧΧΥΠ, 41 

ἱπτηὰ Υἱρτὰ οἱ αἰμππ γϑιγᾶθ, ΒΥ ἄΒγ0 511] 6 1 14 8588 Κίη- 

αἷπ5 ἢϊα. 

1 Απᾷ ἅὰ]} Ρᾶπ Πγαυ]Ὸ ἢ Ὀ᾽α 5. νὰ8. 858 ΠΠ41π8 ἔΓα]ούδη 
αἰπαηα ΡὶΖαὶ τηὰπαρθὶη Ραηα]Δ ἢ Ραποὶ νυ] ἀθάπη. 

{κῸ -τοΟοὰ 899 

Μο 202 

10 Ἠαραϊάθαθππα} Ρὰῃ Ῥαηα]δη οαἰαυ ]άδηα, ΒΑ ΌΌΔΗ. {κα --- 828 

17 φαυμπιδηαίηι ΡΠ ἴπὶ, 4} πὶ ῬΘΙ]αὔαΒ: πναπα Ὑ]]9 1} οἱ Γι δὰ 
ἰγαϊοίαιι ἰχυδ, ΒΑ ΌθαΝ μὰ [6814, 8861] Παϊαάα ΧΥΙΒΟΒ ὃ 

18 γίββαὰ ἃ βαΐθὶ ἴῃ ΠΘΙ 185. αὐρθθιῃ ἰΠδ. 

19. διταπαϊη Ρᾶπ ᾿πηπλὰ ἃηἃ ϑἰαπαβύοϊα, ᾿ηβ8η 6148 4 ᾿Πηγη8 (κά --- 824 

αΘΠ5 5. αἰραπαθι: πὶ γαϊηῦ ΡῈ 718}. ΡΠ] ηγὰ ρα ΔΙ {1η.. .. 

42 ςς. Ἰ5γᾺ 6115 δῦ, αὐδίοϊρσααδα πὰ ἃ θαι ηηἃ ΟὉ] ΟΊ, 6] 

) 2 ’ ς Σπρὶ. Χ 5. ν (ἡ .«- « , δὴ οὐχ ἀπεχρίϑη αἰτῷ τιρὸς οὐδὲ ἕν ῥῆμα, ὥστε ϑαυμάζειν τὸν 
ἡγεμόνα λίαν. 

ἈΝ “ Ὁ 1ὅ Κατὰ δὲ ἑορτὴν εἰώϑει ὃ ἡγεμὼν ἀττολύειν ἕνα τῷ 
ΒΩ ,ὔ « γὕ 

ὄχλῳ δέσμιον ὃν ἤϑελον. 
Ἐ] 10 Εἶχον δὲ τότε δέσμιον ἐτιίσημον λεγόμενον Βαραβ- 

βᾶν. 11 συνηγμένων οὖν αὐτῶν εἶπεν αὑτοῖς ὃ Πειλᾶτος; 
Ψ "΄"ὩὉΌ΄ ἴω - 

Τίνα ϑέλετε ἀπολύσω ὑμῖν, Βαραββᾶν ἢ ̓Ιησοῦν τὸν λεγό- 
- ,ὔ ν ΒΡ) Ν σ΄’ Ἂ ,ὔ ν᾿ 

μέεγον Χριστὸν; 18 ἤδει γὰρ ὃτι διὰ φϑόνον παρέδωχαν 

αὐτόν. 
,ὔ ν 2 - μῚ Ν - ,ὔ ἊΣ ,ὔ 

19 Καϑημένου δὲ αὑτοῦ ἐπὶ τοῦ βηματος ἀπέστειλεν 
Ν 2 Ν Ν - - .-" 

σιρὸς αὐτὸν ἣ γυνὴ αὐτοῦ λέγουσα ΠΠ]ηδὲν σοὶ καὶ τῷ δικαίῳ ... 
ἅ 2 ἴω ΒῚ - 

42... (βασιλεὶς) Ισραήλ ἐστιν, χαταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ 

1ὅ ἩνΔΙ]0}), αἴθ Βαμἀβοῃγη ἀπ ΟἹ, Ἡγανδποι, ΔΌΘΙ 4] ἰδὲ βομπϑύ 
βίοίβ 61. 

10 «πᾷ ἀμ] Ὠναυΐο}}} χατὰ ἑορτὴν; ΘΌΘηθο ἰδέ ἀϊθθ. χατά βθρθθθπ 
Μο. ΧΥ͂, θ, οὔπθ δπᾶ 1,0. 17, 41 ἴογὰ Ὠγδησθ ἢ χατ᾽ ἔτος, Μο. ΧΙΥ͂, 49 
ἄλρα Πνυδηιτηθῃ, 1.0. ΧΥ͂Ι,.19, ΧΙ͂Χ,, 47.106 ΧΥ͂, 81, 5. ἀπο 106. ΧΥ͂Ι, 2. 
16 Βαραϊάοάσπιῃ Ραη] εἶχον δὲ τότε; τότε [610 ἴτπη Οοὔϊβοηθη, ΘΌΘη80 
ἴπ ἢ, -- ΒαταΡὈΔη) Βαραββᾶν, 65 610 γουμον λεγόμενον. 117 Ἐγδμἃ] 
τίνα ; ποῖ βοπδύϊσθμι σ Οὐ ΒΟ 61 ΒΡΥΔΟΠ ΡΥ Δ Οἢ,. 5011{60 πὰρ Πγατ]απδ ΟὟΘΥ 
ἄθπη (πῖσμέ γουκοτητηθη θη) 860. γοη ἤγαραι οὐνατίθθ. 42 αὐδίοϊραᾶδμ]) 
χαταβάτω, νῖθ Ἰαυβ͵αάαιι, [ὈΥΤπΘη. Ὧθ5 ἱπηροταίϊγνθ, ψῖ0 ὕρρδίυ. Ζιθυϑύ 
πϑ ον 165 Αἰγαρρθ1]]0 βαΐϊτ ΜΑΡΡαΐι Ρ. 181. --- οἱ ραβδι ῃγαΐτηα 18} ρἃ- 
ἸΔῈ θα] χαὺὶ πιστεύομεν (οὔοΥ πιστεύσομεν }); οἱ ραβαϊιγαΐτηα Ζυδβαῦζ 
δὰ5 Μο. ΧΥ͂, 52 πδοὴ ἢ: ,(ὖ᾽ἦἍ Ιἀοαπηιθ5 οὐ οὐϑάδπιιϑ δἱ᾽; ἀα85 416 ψοτίθ 
ποῦ γοθ ὕβροιβθίζουσ Πθισγοπ, Ὀονοὶδῦ ΟΛΟΥ ἱπαϊοδίν ρβδ] Δ 781). 



42 Μαϊᾶμπ5 ΧΧΎΥΤΙ. 

ΘΆΒαΙ Πγαίτηδ 18} ΘὉ Δ] 1 ἰτηηῶ. 48 ἰγδυδϊάα ἀπ ουβᾶ, 
Ἰφπβ] δα πὰ ἰηἃ, 8 081] Ὑ1}1 ἴπηῶ; 4 δ Κ βαΐθὶ οἹ 5 ἴτπὰ 5.Π88. 

ΕΡ --- 889 44 Ῥαΐαϊι 58Π10 18} βαᾷϊ γα θα] 8 βὰ] τη ΒΥ ΔΙ] 8 Π8 
Μὸ 219 Ππηχηδ, νοι ἀθάμππ ᾿πηηηδ. 

ἐπὶ --ς 840 406 ΕὟΔΠ, ΒΔ ηδύοη βᾶη ἤγθΙ]αὶ γ᾽ 1115 τὰ] 8118] 

Μο ΣΣ0 ΕΙΡαὶ ἀπᾶ Πνοῖϊα πἰππᾶοῃ. 
ΘΎΩΝ 40 ὠὈὉ ΡῬᾷῃ ὈΪ ἤγνθῖϊα πἰσπᾶοηῃ αἰπτοριαα [085 5010 Π8] 

Μὸ 9531 γ}Κ|18] αἰβδηᾶβ: Ἠδ]6ὶ Ἠρ]οὶ Ἰτηὰ 5: θα ΚΡαπὶ, Ραΐοὶ ἰδὺ: ρα 
ἸΏΘ]η8 ΟΡ Π1ΘΙη5, ἀαἢγ6 1185 Ὀ]]αἰθῦϑ 47 10 ϑυτηδὶ Ρ1Ζ6 

7αῖπαι βίδηαδηδηθ οἝΠ δ Β] πἄδη5 ΠΘΡὰμ Ραΐοὶ Ἠρ]δη το- 
ῬΘΙΡ 88. 

{π0} ---- 842 48 «8}} 5.85 βτδρ δ δ1Π5 115 11 18} δὴ ϑυϑιηχη [Ὁ]]- 

ΠΡΟ ΕΣ 7845 Ὡἰκθῦβ, 18} ἸΔρΊαπαθ. ἃπὰ τὰπβ ἀτδρριαα πᾶ. 49 1Ὁ 
ἃ 

- ε νει ς σταυροῦ, καὶ τιιστεύομεν αὐτῷ. 48 πέποιϑεν ἐπὶ τὸν ϑεόν, δυ- 
΄ - Ἄν ΤᾺ δι 7 ρας Ψ Ν [ο᾽ ὖς ΕΝ εὐνῇ 

σασϑω νῦν αὐτὸν, δὲ ϑέλει αὐτόν" εἰσεδν γὰρ ὅτι ϑεοῦ εἰμι υἱὸς. 
Ν Ἀν αν Ἄν κε ἐσὺ 

44 Τὸ δ᾽ αὐτὸ χαὶ οἱ λησταὶ οἱ συσταυρωϑέντες αὐτῷ 
2 

ὠνείδιζον αὐτόν. 
ει Ν ΟΝ τ ο γ ,ὔ , γ " -Ὁ- ἈΝ 40 ᾿Α πὸ δὲ ἕχτης ὥρας ἐγένετο σχότος ἐπὶ πᾶσαν τὴν 

γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης. 

46 Περὶ δὲ τῆν ἐνάτην ὥραν ἀνεβόησεν ὃ ᾿Ιησοῦς φωνῇ 
᾿, τ 

μεγάλῃ λέγων Ηλὲ Ἣλὲὶ λιμὰ σαβαχϑανί; τοῦτ᾽ ἔστιν Θεέ 
7 [«, ,’ 2 7 Ἁ Ἁ - 29 -Ὁ 

μου ϑεὲέ μου, ἵνα τί με ἐγχατέλιπεες; 41 τινὲς δὲ τῶν ξχεῖ 
2 

ἜΦΥ - 

ἑστώτων ἀχούσαντες ἔλεγον ὅτι τὸν λίαν φωνεῖ οὗτος. 
"δ; 29. ὦ 48 Καὶ εὐθέως δραμὼν εἷς ἐξ αὐτῶν καὶ λαβὼν σπόγ- 

, 2 Ν Ν , ᾿] , υύοβ 
γον πλήσας ὄξους καὶ στεριϑεὶς καλάμῳ ἐτπτότιζεν αὑτὸν. 

46 5 ΚΡαμὶ ἀϊθ Πμαπἀβο συ, Βα ὈΆΚΡαΠΙ ΟἹ.. 48 αἰκούϊβ. ἅ16 μαπᾶ- 
ΒΟΏΧΤΙ, ΔἸκ6 115 61}. ; 

48 πὰ] γνῦν --- [610 ΑῊἩ 2, 44 Ῥαΐι βαπιο] τὸ δ᾽ αὐτό; 50 ἐν 
-Π δὴ αἴθ 506110 οἴ ποὺ βο δου θ6ΖΟΙ ΟΠ ποίθῃ. νου παπηρ ἃ 0 ἢ ΨΦπ. Χ, 230 
ἘΡΗἢ. 1Υ̓͂, 32 οοὐ, 40 γνῶ τἱα18] ἐγένετο σχότος Ὁ 1 --- σχότος ἐγένετο. 
40 10 Ρ88] δέ; 10 απᾷ βᾶπ νϑυῦθυπᾶθῃ ἃιιοὶ 1,0, Ὑ1Π|, 80 10 15. 4ὰ}Ρ ῥᾶμ, 
1,0.ὄ ΙΧ, 21. ΧΥΙ͂Ι, 15. 5. ὙΠΙ, ὅ9, Δ0ον ἱππηοῦ 80, ἀ488 αἷθ ὈθΙ68η 
ψουίο ροίτοηπί δἰπα ; 1,0. Υ, 34 μαὺ ὕρρϑίγ. ἀρῇᾶπ [ἃν {γΠΟΥ ΘΘΙΘΒΘΗΘΒ 
1Ρ Ραμ πουροβίοιῦ; ἀοο δύ 10 βῬᾶῃ φρο. ἀδηπ᾿ ἸΚοΙ πο Θρ᾽5. πάθη 8 ν, 
160 16. Ζιϑαπιπθηβούζιπρ Ραμ (Ὁ Ρ --ς Ἰαΐ. 40) Ἰοῃνύ, --- ὉΠ Ὠγθῖϊα πὶαπι- 
ἄοῃ] περὶ τὴν ἐνάτην ὥραν, Δ ΘΙΘΠ θη 0. Ὑνου βίο] Πρ; δ0 ἢ ἵπὶ Τιαΐ, 
Βύθῃ ποπῶη πϑΟὮ, --- 5] ΚΡ] σαβαχϑανί; Μο. ΧΥ͂, 84 51:08, Ραμ0 1. 
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Ῥαὶ Δηβαταὶ θΡαπ: οὐ, οἱ βαΐμγαμι αἰπιαϊι ΗΘ]188 πᾶϑ- 

Ἶδῃ ἰΠᾶἃ. 

ὅ0 10 [Ιοϑπ8 αἴἴτα ΒΥΟΡ] απ 5. βυ]0παὶ τ] 1]1ἱ Δ Πδ]οὐ πρὶ --- 848 
εὐ Μο 228 

1 9} Ρᾶπ ἴἈαυΠ8ἢ} 8118 αἰββκυϊποάα ἴῃ νῷ ἱπΡΆΡΤῸ ἐππὰ --ἰ 844 

πᾶ ἀλ]Ὰ}, Δ} αἰγθὰ ἰητροὶ αἰ δ, πλκο νος 

{8} βέαϊποβ αἰββκυϊποάρθάπῃ, ὅ2. 18} Β]α γΆ8 108 ὈΒ]ΠΚηΟ- ὑπιθ --- 840 
ἀράπη 18} τιᾶπᾶρα ΙΟἶκα ΡῖΖ0 ΠΙσαημάδηθ γθὶ 126 ἘΠΊΒΊΙΙ. 
ὅ8. 8} πϑραροαηδη8 τι8 ΠΑ γΒΠΟΙΏ ἃ, αὐγϊδὺ 18. ἰηπαὺ- 

σαρΟΠΟΔΠΒ ἴῃ ΡῸ γὙϑίποη ὈΔαΓρ᾽ 181} αὐαπρ! ΘΠ 51Κ ΤηδηΔΡΔΊΤη. 

ὅ4 10 Βυμπάδίαμ5. 181} Ραΐϊ τὴΐρ πιὰ υἱϊαμᾶδηβ [Ιοϑ88, μα Ἐπ 840 
Μο 22 

49 οἱ δὲ λοιττοὶ ἔλεγον “ἄφες ἴδωμεν εἰ ἔρχεται “Ηλίας σῶ- 
σαι αὐτόν. 

ὅ0 Ὁ δὲ Ἰησοῦς πάλιν χράξας φωνῇ μεγάλῃ ἀφῆκεν τὸ 
σνεῦμα. 

ὅ1 Καὶ ἰδοὺ τὸ καταπέτασμα τοὺ ναοῦ ἐσχίσϑη εἰς 
΄ 2» [{᾿ , ἈΠ τ ὩΣ , δύο ἄνωϑεν ἕως κάτω, καὶ ἡ γῆ ἐσείσϑη, 

2 

Καὶ αἱ πέτραι ἐσχίσϑησαν, ὅ2 καὶ τὰ μνήματα ἀνεῴχϑη 
- 2 

χαὶ “τολλὰ σώματα τῶν χεχοιμημένων ἁγίων ἡγέρϑη. 88 χαὶ 
’ - ᾿ - ρ᾽ - 

ἐξελϑόντες ἐχ τῶν μνημείων μετὰ τὴν ἕγερσιν αὑτοῦ εἰσῆλ- 
ϑὸν εἰς τὴν ἁγίαν ττόλιν χαὶ ἐνεφανίσϑησαν ττολλοῖς. 

ξ μ᾿. 7ὔ Ν [᾿ ) 2 - - Ν ὕὅ4 Ὁ δὲ ξχατόνταρχος χαὶ οἱ μιετ’ αὐτοῦ τηροῦντες τὸν 

49 Ἡρ]1α5 16 Βδπαβομσι, Ἠ6]14 ΟἹ,.. 51 ἀϊδβκυιίποᾶα, 416 πδηᾶ- 
Βοσ αἸβκυϊποᾶδ, νυρ]. αἰββκυι ποάοάσῃ. ἰπτθίταιάα ἀϊθ Βδηαβομσι (1ἢ 
ὌΡΕΙ ἋΟΥ Ζ6116), τοϊταϊάα ΟἹ). 

49 Ἰού οἱ βαΐϊμυδμ) ἄφες ἴδωμεν; γ65]. ἅδθου. οἱ σὰ 1 Ὁ. 1Υ, ὅ; δυΐ- 
[ΑἸ]οπα δύ ΠΟΥ ἀπᾶ ἱἴπ ἀΟΥ Ρ8γ8}16]56116 Μο. ΧΥ͂, 86 ἄογ᾽ ᾿ἱπαϊοαύν πδοῇ 
οἷ. -- π88]4}}] σῶσαι ὅἴπ ( (βα]νατθο) --- σώσων, Ὁ 1000] καὶ σώσει. 51 188 
Ραη]} χαὶ ἰδού, 5. σὰ ΓΧ, 2. --- δυγμ8 }} τὸ χαταπέτασμα, Ὅ61 Μο. ἴαυ- 
ΤΆΒΔΗ; Ἰοίζίοτοβ αὔτγθ αἴθ υἱοητρθ ΤΟΥ Βθίῃ. --- ἰηγοίχαϊα) ἐσείσϑη; 
ἄδθ ΘΟΠΙΡΟΒ. ΠῸΣ ΠΙου; ἴῃ --- ὈοΖοιομποῦ ἄθῃ απΐαηρ ἄθυ Παηα]υπρ 16 6] 
᾿πθταπηἾαπ, ἱπτηαϊα͵αῃ, ᾿πϑυϊηβήαπ, ᾿ππιπᾶπαπ οού. 52 Ἰἱραπᾶδπο)] χεχουμη- 
μένων; χοιμᾶσϑαν φσονΒη] 10} (ρ)Β]θραη, Πῖο ΜΟ] ἸΙραη ἀοὺ Δ|Π1{θγὰ- 
ἐΐοπ τηῖέ Ἰοῖκα Ζὰ 116006. ὅ8 ᾿ἱππαίραρραμαδμῃ8)] εἰσῆλθον; ἀϊθ οοπϑίσιοίοη 
θ6Ὶ ἐο]σοπάθτη 8 ἢ ἰδύ Ὁπυθρο]τηϑδίρ; ὙἹΘ]]6 1 οη} ἰδὲ 65. [τ ἱππαίραρρτάθαυπ 
(νε]. 1.0. ΧΙΧ, 12) νϑυβοιυῖθθοθη γΘρῸπ 405 γόνου ρθη ΘΠ θη ἀϑραρραπάδη8, ἡ 
ΥΩ]. οἰπ]οιίαπρ 8 80. 
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σα ΒΔΙ ΠγΔΠ 085 ΡῸ ΤΘΙΤῸΠ 18} ῬῸ νϑιγθᾶποηδ, οἰ θαπη ΡΥ, 
αἰραμάδη8: ὈΪ 51η]|81 οἽ 5. ΒΌΠπι5 ἰδὺ 58. 

ὅ5 Υ̓ΘΒΆΠΕΠ Ρδη 81 ΠΔ} ΑἸΠΟΠΒ ἸΠΔΠΔΡῸΒ [ΑΙΤΓΆΡΙῸ 581}- 
γὩΠΔΘΙη5, ΡοΖοὶ Ἰδἰϑυ! ἀθάθῃ δα Ἰοϑαα ἔγατη (816 1118, Δπᾶ- 
ΒΔΕ] 61 Π5 ̓ πητηᾶ; ὅ6 1 βδῖπη6] γὰβ Μαι]α 580 Μδρδ16Π6, 
78 Μαι]ὰ 80 [ὉΚΟΡΙΒ 18} ΤΟΒ62158. αἰβοὶ, 811 8061 ϑ.πηῖγ6 
28 1081 418118. 

"τῶν - 848 7 [0 Ρᾶῃ 861]0ὰ γνῶ}, 481Π| Τηδηπὰ ΡΆΡΙρΒ αἱ Αὐθὶπηδ- 
Οὐ ΟΠ κε Ἵ ἜΤ Ὶ τὸ - : : 

Ραϊὰ5, ΡΙΖῸΠ Πᾶη]0 Ιοβοῖ, 5861 18} 5110 5]ροπίάα [οϑυ8; 
ὅ8 58} αὐραρραπηαβ ἀὰ Ῥοϊ]αύδα. θ᾽ [15 161 Κ|8 Τοβυΐβ; βδπὰῃ 
ῬοΙ]αΐαβ. ἀϑ]δα θα, σΊθαη μαΐα 1611. 

ἐπ --- 547 

Μο 2206 

Ἰησοῦν, ἰδόντες τὸν σεισμὸν χαὶ τὰ γενόμενα ἐφοβήϑησαν 
σφόδρα, λέγοντες «ἡληϑῶς ϑεοῦ υἱός ἐστιν οὗτος. 

δῦ Ἦσαν δὲ ἐχεῖ γυναῖκες πολλαὶ μαχρόϑεν ϑεωροῦσαι, 
αἵτινες ἠκολούϑησαν τῷ Ἰησοῦ απτὸ τῆς Γαλιλαίας διαχο- 
γοῦσαι αὐτῷ: ὅθ ἐν αἷς ἣν Παρία ἣ ΠΠαγδαληνή, καὶ [Ια- 
ρία ἡ τοῦ Ἰακώβου καὶ Ἰωσὴ μήτηρ, χαὶ ἣ μήτηρ τῶν υἱῦν 
Ζεβεδαίου. 

ὅ7 Ὀψίας δὲ γενομένης ἤλϑεν ἄνϑρωπος σιλούσιος ἀπὸ 

᾿ἐριμαϑαίας, τοὔνομα Ἰωσήφ, ὃς καὶ αὐτὸς ἐμαϑήτευσεν τῷ 

Ἰησοῦ" δ8 οὗτος πιροσελϑὼν τῷ Πειλάτῳ ἠτήσατο τὸ σῶμα 
τοῦ Ἰησοῦ. τότε ὃ Πειλᾶτος ἐκέλευσεν ἀποδοϑῆναι τὸ σῶμα. 

50 {ο50Ζ15 πο Μαββυηᾶμη,, (16 ΠΗ ἀβομσ ἀπᾷ ΟἿ, 4ο562, ΥὙρὶ]. 
Μο. ΧΥ͂, 40. 41. [,6. 171, 29; ἄὰα ἀδ8 ποῖ δῖὴ ΒΟ Ώ] 885 ΟΛΟΥ Ζ6116 Βἰδπᾶ, 
Κοππίθ 15 οι διιβία!] θη. 

ὅ4 15] ἐστίν ΟΥρ1 --- ἦν, πάοτιιηρ π80} ἢ ἰδύ ΔΕΥ ΒΟ ΘΙ ]10}.. 
51 αἵ ΑΥοΙηΔ 8148] ἀπὸ “ριμαϑαίας, ΘΌοπ5ο Μο. ΧΥ͂, 48 υπᾶ 61. ΧΙ, 1 
Τιαζᾶγιιβ αἵ Βορδηϊαθ; 10ἢ) οἹδθθθ ποῦ, ἀα55 Ποὺ Ἰαπᾶα Ζιὶ ΒῸΡΡΙ]ΤΘη 56], 
ΒΟΠΟΙΤ, αἴθ ΟὙἸΘΟΠΪΒΟΠ6 βουτα ἄεβ ΔΒΤΑΘΗΒ Βοος οἰ ὈΘΙ ΡΟ μα] θη σὰ 
βοῖπι, ψὶ0 ΠΠ ΤΊτη. 1Π|, 11 1π Τιγϑίυγβ ἐν “ύστροις, Μο. 111, 18. 1,6. ΥἹ, 1 
Ῥοτηδη, Μο. Π|,͵, 18. ΧΥ͂, 21 Βοιηοπα (415. δοοαδϑείγ), 908. ΧΥΠΙΙΣΩΒ 
Ῥταϊζουίααμ, Μο. Ὑ1Ι1, 81 Ῥαϊκαρδυϊαῖοβ, 7}. Ὑ1Π, 20 ρασαυἝγ]ακῖο, Οὐ]. 
ΤΥ, 10 πη Τ,διιαο]καϊοη ΑἸ ΚΊΠὁ8]οπ, 9." Τ1 1ϑἰκαυϊοία. οοὺ. --- Ῥίχυαῃ 
Ὥδτη0 [056] τοὔνομα ᾿Ιωσήφ; ἄϊθ ἴογπιοὶ τοὔνομα πὰν ἴον ἵπὶ Ν. Τὶ; 
58} γουίσι ΙΒ ΘΊ] 6. 45 το]αῦν ἴῃ ἸΟΟΙΚΟΥ ΔΠρΘΙ ἢ ΡΠ] Γ6πη ΒἄξΖοῃ ; ροταᾶο 
16 πίον 90. ΧΥΙΠ, 26 4 5118 ῬῖΖ6 5.Κα]1κθ ῬῚΒ τη δύ 85 ΤῊΝ 58 ἢ 
Π1}0}15 ν85. βϑτητηθὶ οοὐ; οῦθπμβο βαᾶπαΐ 94}, ΧΥ͂Ι, 25 αἴπηῖρ πγοῖϊα Ῥάπ} οθί. 
ὅ8 τ] 0144} ἐχέλευσεν ; 5] }] απ βοπδῦ ἢἴ6 τὸ χελεύειγν (μαϊύαπ); υ]6]- 
Ἰοῖομῦ ἄπαογιπρ' π80}} 5π. ΧΙΧ, 88 ἐπέτρεψεγ. 
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ὅ9. {ἢ} πἰμηὰμβ Ραΐα Ι6ἷΚ Τοβοῖ Ὀἰναπα ἰζὰ βαθδπᾶ ἐμ} --- 349 

Ὠγαἰ ]διητηὰ. 00 18}} σααριάα 1 ἴῃ ΠΪΠ]ΔΙηΠηἃ ΒΘΙ ΠΔΠΠηἃ 
᾿]αῖγα, αὶ ἀϑια!οάα ἃπὰ Βἰαϊηα, 18}} ἔα γ ἃ] )} 5. βὐαϊηδ 

τηἸ ΚΙ] τὰ δ αΓΟἢ5. ΡΒ Ὠ]ΑΙν 5. ΘᾺ] 1}. 

Ο1 γαβαϊ Ρὰπ Ἰαῖπαῦ Μα]α Μαρ]6 6. 18}} 850 ΔΗ βᾶτὰ ἴῃ τ ὅδ 
. : . . . . ο 

Μαυ]α 5 δα η θ᾽ η8 Ὡπαν "18. Ρατηπιὰ Π]αἰϊγἃ. 

62 Πὑππΐη Ρὰη ἀρᾷ, 5861 ἰϑῦ δι ρῬαυ Καῖ, οδ66- ἐπα «- 851 

τη ΔΙ δία 5. οὐ] Δ 5. 718}} ΕΓ οἰβα οἷ. ἀπ Ῥοι]αἴαα ὁ8 αἱ- 

Ραπᾶδῃβ: ἴταθ]α, σαμηππα θάθπχηη βα δὶ 1815 112] Π 48. 4} πᾶ} 

ρα πα 5: αι ΡΥῚΠ5 ἀρ ἢ ὉΤΥΘΪδα. 64 παῖ πὰ γἱδδῃ βδηηδ 
Β]αῖγὰ ππὰ Ρᾶπὰ θυϊα]αημ ἀαρ, θ8]1] δαΐδο αἰπηδηάδηθ θᾶ] 

ΒΙΡΟΠ]ΟΒ 15. ὈΪΠΙἰ πὰ ᾿ηπ]ὰ 18} αἰραῖηπα αἀὰ ἸηΔηδρΘ ἢ: Ὁ1- 

ΤᾺΪΒ τπ8 ἀδΔαβαΐμη, 18} ἰϑὺ 80. 5Ρ06612Ζ01 Αἰγχὶθα γα 1γ512161 12] 

- }] 

ὅ9 Καὶ λαβὼν τὸ σῶμα ὃ Ἰωσὴφ ἐνετύλιξεν αὐτὸ σιν- 
-» , 3 ω -- 2 - 

δόνι χαϑαρᾷ, 00 χαὶ ἔϑηχεν αὐτὸ ἐν τῷ καινῷ αὐτοῦ μνη- 
, - , 

μείῳ, ὃ ἐλατόμησεν ἕν τῇ ττέτρᾳ, χαὶ προσχυλίσας λίϑον 
’ - { , “- ,ὔ 2 -ων { 

μέγαν τῇ ϑύρῳ τοῦ μνημείου αἀτοῆλϑεν. 

61 Ἦν δὲ ἐχεῖ ΠΠαρία ἡ Π]αγδαληνὴ καὶ ἡ ἄλλη ἸΠαρία, 
χαϑήμεναι ἀπέναντι τοῦ τάφου. 

02 Τῇ δὲ ἐπαύριον, ἢ ἐστὶ ᾿ «τῇ σχευή ἢ ρίον, ἥτις ἐστὶν μετὰ τὴν ττιαρασχευήνγ, 
ς 2 - . - Ν φ 

συνήχϑησαν οἱ ἀρχιερεῖς χαὶ οἱ Φαρισαῖοι σπιρὸς Πειλᾶτον 
΄ ἢ, ) ΄ [“᾿ ἊΨ - ς ,ὔ ε 

608 λέγοντες Κύριε, ἐμνησϑῆμεν ὃτι ἔχεδῖνος ὁ στύλάνος δἰτεεν 
77 -κ“ Χ - ς ,ὔ Ύ , ,ὔ 7 2 
ἔτι ζῶν Μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἐγείρομαι. 64 κέλευσον οὖν ἀσφα- 
η “-“- Ν ὰ « - ὔ ς ,ὔ Ἷ Δη Ω 

λισϑῆναι τὸν τάφον ἕως τῆς τρίτης ἡμέρας, μήποτε ἐλϑόν»- 
2 - Ν -- ᾿ς 

τὲς οἱ μαϑηταὶ αὐτοῦ κλέψωσιν αὐτὸν καὶ εἴπωσιν τῷ λαῷ 
»] -' 7 Ἀ -“ “" ; 

Ηγέρϑη αττὸ τῶν νεχρῶν, καὶ ἔσται ἡ ἐσχάτη τιλάνη χείρων 

-.--..... 

04 Ῥυϊά]απ, (16 Βδπάβοῦσ (1800 Ῥυιά]ιπ. --- αὐΐίο, ἀϊθ Βαπά- 
ΒΟΙΥΙΕ Γ]Β0 ἢ υαὐΐο, νγὰβ βοπϑύ πῖσροπα γνογκοιητηί (1,6. ΧΧ, 18 βίθῃύ σἱοὶ- 
τς αὐἴο), νρ], 1.. Μογον 5. 179. βρϑαϊζοί, ἄϊθ παπάβομυ! ἀπᾷ αἴθ Ποχδᾶι8- 
ΘΘΌΘΙ ΒΡΕ6Ια1ΖοΙ. 

08 ἔταυ)α)] χύριε πῖον ἴθ (οὺ Βαπάβομγ Ὁ διιβρθβομγθθθη, 16 
5π. ΧΥ, 18 οοί. Ν 
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ἔταπηθῖθ. θΘὅ 4 ἴῃ Ῥοϊαῖαθ: Παρ νγα]αηΒ; φΘΔΡΟῚΡ 
για! βνᾶϑγθ Καμηαῦρ. 006 Ὁ οἷ8 σαροδηδηϑ ΘΙ ΆΪΠΙη 

Ραΐα Π]αῖν δα 8] ]] Δ ηἀδη8 Ρᾶμηδ. ... 

τῆς τπιρώτης. θὅ ἔφη αὐτοῖς ὃ Πειλᾶτος Ἔχετε χουστωδίαν" 
ὑχιάγετε ἀσφαλίσασϑε ὡς οἴδατε. 66 οἱ δὲ πορευϑέντες 
ἠσφαλίσαντο τὸν τάφον σφραγίσαντες τὸν (λίϑον)..... 

65 48}] ἔφη ΒΚΙ, τὸ γρ --- ἔφη δέ. --- ρΡΑρΡΡῚΡ νἱίζαϊάυμ  ὑπ- 
ἄγετε ἀσφαλίσασϑε, γΡ]. πὰ Υ, 24. : 



Αἰνάρρο 10 Ῥαΐη} ΤΟ ΔΠΠΘ6Ι. 

Ι, 29 δαὶ 88 ἰϑὺ υὙἱϑῦὰθ ΟἼΡ8, 5861 δίπιτηῖ}Ρ Πανδυσ 
ῬΊΖΟΒ. τη η 86.818. 

ΠῚ, 8 Αμηθῃ δ6η αἷἰρὰ Ρ5: πἰθὰ 5861 ρα θαϊνδᾶδ ᾿πρὰ- 

ΡῬΙῸ, πὶ τηᾶρ ΟΌΒΑΙΠγ 8 Βααλ ηρ γα] ΟῈΡΒ. 

4 Ἡγαῖγνα τηδΠὖδ ἰϑῦ πη ηπηἃ ΘᾺ ΔΙ ΓΔ 81} 615 γ]ϑαη 15 ὃ 108] 

τηᾶρ᾽ ἴῃ γάρ Δἰβοῖη8 56Ι ΔΖ 05 αἰτῶ οΔ] ΘΙ θη 180 ρα) α]- 
ταϊάδα ἢ 

Ι, 29 1δὲ ὃ ἀιινὸς τοῦ ϑεοῦ ὃ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ 
χόσμου. 

2 Ν “Ὁ 

ΠῚ, 8 “2“μὴν ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν μή τις γεννηϑῇ ἄνωϑεν, 
2 ’ὔ υ - Ἀ ’ὔ -Ὡ -Ὁ 

οὐ δύναται ἰδεῖν τὴν βασιλείαν τοῦ ϑεοῦ. 
4 Πῶς δύναται ἄνϑρωπος γεννηϑῆναι γέρων ὥν; μὴ 

΄ -- 5 - ͵ - 

δύναται εἰς τὴν χοιλίαν τῇς μητρὸς αὐτοῦ δεύτερον εἰσελϑεῖν 

χαὶ γεννηθῆναι; 

1 Ὀσπομδίϊοκθ ἅ65 71. βἰπᾶ ουμαϊίθα: 1. ἴῃ ἄρον ΘΙ Κοίγθιηβ 1, 29. 
ἘΠ ΠΑ, δ᾽ 25: 92,.550. 20, (29..90. 915 ΦΥ͂ Υ ,Ξ31- 2. .,28..35 9585 

ποοβύέ δηάθυρῃ 6116, ὑγ6 1008 δοὴ Οοά, Ατρ. μαύ. 2. ἴῃ Οοᾶθχ Ατσρϑη- 
ἰρα5: Υ͂, 4 --- ΧΙ, 41. ΧΙ], 1--- 49. ΧΙΠῚ, 11--- ΧΙΧ, 18; ἴπὶ ρϑηζθῃ ονα 
φυοὶ ἀσι6] 465 ρου ΘΟ ΒΙΒο θη ἰοχίθβ. 11], 4 150 ζυΘΙη8] ἴῃ ἀρ ὅ51κ. δ ρ ηγύ; 
ἅτι ΘΥ̓ΒίΘΣ βί6]]16 μαύ 416 Πδπαβοῃσι Ὁ τπδη (6150) ΤΣ τπᾶππᾶ (πη8πη 50}}]165880 
οἷπθ Ζ6116, Ζὰ δηίδηρ' ἋΟΥΓ Το]ροπᾶθη ψατᾶ πὶ ὙΘΥΡ 6586): ἃΠ ΟΥ̓ Ζ ΟΙΐΘη 
Β[6 116 βίθῃξ σαθαῖσαιι ΠΙΗΓΟΙ ν᾽βαπᾶθβ πᾶ Δ σαραϊγαϊᾶδι [τ 1860 ρα θαῖ- 
γαϊάδα; οὐβίθσθβθ Ὀθυγοὶδύ, Ὑ6 ὙΘΠΙΡ 685 θη γί, δι} που 1066 β πδυ!ρκοιῖς 
ΒΘΙΠΘΥ οἰέαΐα ΔΗ απ. 

Ι, 29 Μαδββιηδᾶπη Ὁ. 87, Ὀρρβίγοιη ΕὙαρτη. σού, 56]. ῥ. 15. --- 58 
150] Ζυβαΐίζ 465 ὕβρουβθίζοιβ, υρὶ. ΧΙΧ, ὅ.. 1Π|, 8 Μ. γ". 89. ὕ. Ρ. 19. πῖρα 
5861] ἐὰν μήτις, αἷ580 πῖρα --- πἰβὶ ,αὐυββοσ. ἔὕθο ἄδβ τοϊαίίν υρὶ. σὰ 
Ἐρ., ΤΥ, 29. --- 1ὈρΆΡ͵Ο] ἄνωθεν, ,γοη ΟὔΘπ μοι’; 1 νρ ἄθπιῃο. 4 76ρ' 
σαθαϊταϊάδυ]} χαὶ γεννηϑῆναι; 50] 5ιδπαϊρο ἔγαρθ, πα πνῖθ 5011{6 σ΄ ρ60ο- 
Τὰν ψοτᾶθη ̓ ὙρΊ. Ζυπι τηοᾶϊι5 Μο. 1Υ͂, 18 πὶ νἱυρ Ρὸ ρδίυκοπ 1648 
ναῖγα 81105 θῸ5 ρδῆυκοπβ Κυππηοὶθὴ 1,6. 1, 34 Ἠναῖγα 5111 ραΐα, Ῥβᾶπᾶθ 
θη πὶ Καηπὴ Μο.], 27 Ὦνὰᾷ 517281 βαία" Μο. ΤΥ͂, 41 Ὦναβ βαῃπὰ 88 8171} 
Απάρτθ ὈθΊΒΡ1616 61 Αὐίμυσ ΚΟΠ]ΟΣ ἴῃ Βαγίβοι, Οογηδηϊϑύϊβομο ὐπαϊθη 
1 »..98 8. 



48 ΦΖομαπποθ ΠΠ|. 

ὅ ΑἸ]θῃ ΔΘ αἰρὰ 8, πἰρὰ 5861] ραθαϊτδᾶδ 8 γα η 

718}: ΔΒ], ΠῚ τηᾶρ' Πρ] ΘΙ θη ἴῃ Ρ᾽πἀδηρα  ἀ]ὰ ο}8. 
28 ... πᾶρα ΘΒ 781Π81, ῬΑ. αοηη 781} ἀδαρ δὶ 

γΘΒ.η. 24 πὶ ΠΔῸΠΡΔΠ.ἢ ΘὩ]ΔΡῚΡ5 νὰ ἴῃ ΚαΙΚαΥαΙ [ΟΠ ΠΠΘΒ. 

26 ῬΆΡΙῸΪ Ρᾶπ γ81} 50 ΚΘΙΠΒ. 18 ΒΙΡΟΠ]αη [ΟΠΔΠΠ65. 1210 [ὰ- 

ἀδίπτη ὈΪ ΒΥ Κη θη. 
260 ΠΔΌΡΘΙ, 8861 νὰϑ Τη1ῦ Ρὰ8 ππα αν «ἀατάδηδι, βΔΠΊΠ6Ι 

Ρὰ γοϊύνοαϊαθβ, 8581 88 ἀδαροῖν, 14} 4111 σασοαπα ἀπ 1Π]1η8. 

29 ὅ0 πὰ [ἌΠ6}85 τηθίπα πϑα]] 048. 80. 1215 518] γᾷ}8- 

18. 10 1Κ τη] ηζηδη. 
91 δα ᾿ρΡᾶΡ1Ὸ αἰηδη 5. πϊγῸ 8118 11 ᾿Βύ. 

ὅ “μὴν ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν μή τις γεννηθῆ ἐξ ὕδατος 
καὶ πνεύματος, οὐ δύναται εἰσελϑεῖν εἰς τὴν βασιλείαν 

τοῦ ϑεοῦ. 
28 (ὙὝδατα) πολλὰ ἦν ἐκεῖ, καὶ παρεγίνοντο καὶ ἐβα- 

, 27] Ν Ἐν ;» δ Ὰ Ν [- 
γυτίζοντο. 24 οὕπω γὰρ ἣν βεβλημένος εἰς τὴν φυλαχὴν ὁ 

᾿Ιωάννης. 2ὅ ἐγέ ὖν ζήτησις ἐχ τῶν μαϑητῶν ᾿Ιωάνγου ωάνγγης. ἐγένετο οὖν ζήτησις ἕκχ τῶν μαϑὴ 
Φ - 

μετὰ Ιουδαίων στερὶ χαϑαρισμοῦ. 
᾿ 6 - --7} ἴω 

20 ῬῬαββεί, ὃς ἣν μετὰ σοῦ πέραν τοῦ Ιορδάνου, ᾧ σὺ ᾿ 
μεμαρτύρηχας, ἴδε οὗτος βατιτίζει, καὶ ττάντες ἔρχονται 
σιρὸς αὐτόν. 

29 Αὕτη οὖν ἡ χαρὰ ἣ ἐμὴ πιειτλήρωται. 80 ἐκεῖνον 
δεῖ αὐξάνειν, ἐμὲ δὲ ἐλαττοῦσϑαι. 

81 Ὃ ἄνωϑεν ἐρχόμενος ἐπάνω πάντων ἐστίν. 

ὅ Μ, ». 40, -ὕ }.;21,... 28..24. ΜΝ. τΦὉὈὉ. 41... Ὁ 5. Ὁ;. 2. τ᾿ ΠΝ 
χαί πῖο ὟΠ, 45. ΙΧ, 2. Τιο. ΥἹΙ, 12. 817, οἱρθῃίοῃ., ἀα΄. πὶ παυραμα] 
οὔπω, Ὅδ6Ὶ Μαββιηᾶμῃ πὶ δ βάμιἢ, Δ06 1: απ Ὀθρπηῦ δΒΒῸΥ ἴῃ Ὑγοῦ- 
Ὀϊπάππηρ' ταϊύ πϑὰῖ βίοίβ ἄθῃ βαΐζ; γάρ ᾿ἰδῦ διβροίαββοη. 26 Μ, . 41, . 
Ῥ. 28. Ῥαρύοῖ Ραμ νὰγ}] ἐγένετο οὖν; “ΟΥθΙΟ., ἀατασ ἀθον νατά᾽, γὙρ]. 
ΧΥΤΙΙΙ, 7. Μαββιπδῆπ μαὺ βάτοι Ρᾶι, Δῦου ἅ16 παπαάβομυ τ ταῦ Ρδη. --- 
Τυδαΐτπ} ᾿Τουδαίων ὅϑῖπ Ο 1 γρ --- Ἰουδαίου, ὙΦΒΥΒΟΠΘΙΠΊΙΟΩ. Π80 ἢ ΑΘΥ 
Τία]ϊα, ροδπαοτί, 26 Μ. ν. 48, Ὁ. ν. 26. --- δαυτγᾶαπϑι!}) βοηδύ ταϊὐ 1, ἀοοῖ 
γρὶ]. σὰ Οο]. 111,11, 29, 80 Μδββι. Ὁ. 48. ὕ΄. Ρ. 26, γ015 80 δοιμ Μ. ῥ. 49. 
τ. νΡ. 21.. Μ. 417. Ὁ. ν. 834.. 81. ΝΜ, ". 48. Ὁ“ Ρ». 27; ἄδθπι βῖπηθ πϑοὸὴ ΠΟΟΠ- 
τη8158 δηροί στ Μ, τ. 4 ὕ. ρῬ. 28 ,7161} Εἰτϊπακυπάδπα 181}} ἱὰ ρᾶΡτο ααπιᾶ- 
πδηϑ, αἰ Ραπά5.. Ὅϊο πὰπ ἔο]ροπηάοθπ ψουτίο ὁ ὧν ἔχ τῆς γῆς ἐκ τῆς γῆς ἔστιν 
χαὶ ἐχ τῆς γῆς λαλεῖ 5ἰπᾷ ἄθιη βίππθ πᾶ} προ σὺ ἴπ ἄρῃ δῇ αἰραπαβ 
[ο]ροπᾶοῃη ψουΐθη: 10 5115 αἰγβαϊιιπάδηα 18} τι8 αἰνραϊ τοἀ]απᾶδῃ. Ι6Γ 
ΒΟὮ].58 γΟὴ 81 υπᾶ 82 Βίθῃθῃ Μ. ἢ, 44 ὕ. Ρ. 88. Ῥαρθοὶ ἰδοὺ 16 ΔρΊΘ01}18- 
Ἰυηρ ΖἸΒΟΏΘη. 88 ΟἸτηδη 8 ππᾶ 5ὰ αὐμηδηδ Ζι ὈΘΙΊΘΙΚΘα, αϊο 1η055 Ἰοϊοί 
αὐ ὑπρϑπᾶιοῦ Ὑ]Θάουραῦθ Ὀογαῆ θη. Καπῃ; ἴθ οίϊγου θθαοαύαμπρ ἸΚΟΙΠ 61. 

ων ἃ “᾿ 



κου τ - 

Φομδππθβ Υ. 49 

δα τ Ὠπηΐπα αὐπᾶπα πᾶγοὸ ΔΠ]αΐπὶ ἰδὺ; 82. 18} ῬΡαϊοὶ 

σΆΒΔΠΥ Ἰὰρ᾽ σα πατιβια, Ραϊα νοὶ νοαθὶθ, ἴδ} Ρὸ νοϊθνοαϊάδ 18 

ΠΪ ΔΙ ΒΠ απ ΠΪΠ]Ρ. 

Υ. 31 ϑναβγθ ἃκ αὐΐαὰ αὐταϊβοὶν ἀδιβθαηβ 18} ἸἸΡθδη 

σαίδ!ρ, ϑνὰ 781} Βα ππι8. Ραμ οὶ ὙΠ ΠΠΡὰπ οαὐαυ 1}. 

99. ΝΙΝ Ρᾷπ αὐΐαὰ πὶ 500}}} αἰποόῖαμι, αἷς βίαια 411 αὐραΐ 

ΒΈΠΠΔΕ, 
98. οἱ 411αἱ ϑυθγαῖπα 511ππ., βύᾶθγο ϑυθυαπα αὐΐδη. 

85 7απ5 γὰϑ Ὁ Κατ ὈΥΪππᾶπο Δ Πα] ]4η0, 10 118 

γ]ἀοι} ϑυϊρη]ᾶπ ἀπ ΠγΘΙ]α] ἴθ ᾿ἰπΠπδᾶὰ 156. 80 ΔΡΡᾶπ ἴκ 

παρα νοὶ γοαϊθα τιαϊχθίπ βαιητηδ, ΤΟΠΔηη6: ΡῸ ἃ Κ γδυγβίνα 

ς 2 - 2 δὰ Ἃ ’ ΕῚ , ΄ 2 , Ν 
Ο ἐχ τοῦ οὐρανοῦ ἐρχόμενος δήτανω ττάντων στιν" 82 χαὶ 

“ "Ὁ ’ὔ 

ὃ ξώραχεν χαὶ ἤχουσεν, τοῦτο μαρτυρεῖ, καὶ τὴν μαρτυρίαν 
δ - 2 

αὑτοῦ οὐδεὶς λαμβάνει. 
“Ὁ Ἂς -- Ν ἊΨ ᾿ Ν Ν Ν 

Υ, 21 Ὥσπερ γὰρ ὃ πατὴρ ἕγείρει τοὺς νεχροὺς καὶ 
- ν [ « , -᾿ 

ζωοποιεῖ, οὕτως χαὶ ὃ υἱὸς οὺς ϑέλει ζωοπτοιεῖ. 
Ἂ Ν᾿ 3 

22 οὐδὲ γὰρ ὃ πατὴρ χρίνει οὐδένα, αλλὰ τὴν κρίσιν 
πᾶσαν δέδωχεν τῷ υἱῷ, 

« , - Ν εὖὕ] Ν ων Ν 

28 ἵνα πάᾶντὲς τιμῶσιν τὸν υἱόν, χκαϑὼς τιμῶσιν τὸν 

χατέρα. 
2 - ΟῚ ς , ς ΄ »-" 

8ὅ ἘΕχεῖνος ἦν ὃ λύχνος ὃ χαιόμενος καὶ φαίνων, ὑμεῖς 
2 “ 2 -Ὁ Ν -Ὡ -ὉΌὋ 

δὲ ἠθελήσατε ἀγαλλιαϑῆναι πρὸς ὥραν ἐν τῷ φωτὶ αὐτοῦ. 
γ Ἦν", Ἁ -ω- 

956 ἐγὼ δὲ ἔχω τὴν μαρτυρίαν μείζω τοῦ ᾿Ιωάννου: τὰ γὰρ 
ΕἸ...» , ' 2 ; 

ἔργα ἃ ἔδωχέν μοι ὃ πατὴρ ἵνα τελειώσω αὐτά, αὐτὰ τὰ 

ΠΟΘ ΥΟΥ: γΑΌΤΡΑΠΒ, αἰγᾶπβ, ρϑ] Ια 8, ΡΥ ΠμδΔΠ5, ἀϑραρρθη5, ϑΥ8}- 
ΒΔΠΒ, ὈΓΥΙΒΆΠΒ, 50] Ρᾶη8. οάδηη βίθηύ γοϊ γοάϊα ΕἿΣ γνοϊύνοα!θα; 6ἷπ 
ΒΟΙΟΠ65 ΒΟ ΠΔΉΚΟΙ ΖΜ ΊΒΟΠο ἃ ὑπ Ὁ ἴῃ ἰηἰααΐ ᾿1ϑύ βοἰίθῃ, ἀοοῇ γοχρῚ. 
ὈΠΙΓΟΡΔΠ5Β ὑπ πυπηΐγοάαπβ ΟὉ]. 11: υπὰ ραθαι]ορυθ (1,6. ΥΠΙ, 14) 
ΠΘΌΘπ δυμ]οάμθ, ντγαίοαυσ8. Υ,, 21 ΝΜ. Ὁ. 45 ὕ. Ρ. 81. ΙἸἴδᾶπ ραίαυ- 
ὮΡ] ζωοποιεῖ; τοῖξ [οἹροπᾶάθμη ἱπῆητεν δίθην ἱπηπηθῦ σαϊαυαη,, 0556 1 
5η. ΥἹ, 05, ἀδτίρθηβ δύ βοηϑῦ δ0 ἢ σϑαϊυ͵δη --- ζωοοιεῖν. 22 Μ. γ. 4. 
Ὁ. ». 31. πὶ - πὶ - αἴποῖμυη}) οὐδέ --- οὐδένα; γοτρὶ]. σὰ Μο. ΧΥ͂, 4. Ζυ 
δἰποόῆυπ (- αἰπαηδηυπ 1,.. ΜΟΥΟΥ Ὁ. 206) νουρὶ]. 1,0. ὙΠ], 51. 28 ΜΝ. 
ν Ἐὐ 7 0 61η|8}}. Ὁ 0! 82.99.1. 9.90. 96 Μ᾿ ἡ. 47 σ:. Ὁ. 54. δΥΠρη]δι) ἀπ 
Ὦγ61141}] ἀγαλλιαϑῆναι πρὸς ὥραν --ὀ ὅπ (χοῦ ἢ νρ πρὸς ὥραν 
ἀγαλλιαϑῆναι. 86. πτιρϊΖοῖη}] μείζω δ:ῖπ ἨΚΙΒΌΥ 7, ἀπο Ὁ μείζονα, 
ΘΌΘΗΒ0 Ἰύ γρ --- μείζων. --- Ὀατητηα ΙΟμΔΠΠ6] τοῦ ᾿Ιωάννου; Ἃ6Υ ΑΥ]Κ6], 
ὈΘῚ ΘΙ ΘΠΠΔΙηΘΙ 5601 Βρ] (θη, 5011 ΠΟΙ ΜΟ] θη οαϑι8 ἀθαί! 0) ὈΘΖΟΙΟΠ ΘΗ. 
- ᾿πβαπάϊ4α} ἀπέσταλχεν; Μαββτη. βαπᾶϊᾶα, ἅ0οῚ αἴθ μαῃαβομτι ᾿π8δη- 
ἀ1ᾶα. -- Ρὸ ναυχϑίγα] αὐτὰ τὰ ἔργα νρὶ. σὰ ΧΙΥ͂, 11. ---ὀ ΙκΚ (α0}Ὰ] 
ἐγὼ ποιῶ --- ποιῶ δῖα ΑΒΌΙ, Ἐ. 

Βεγηλαγάέ, Ψα181Α. 1 



50 ΦοΠαηηθ5 Υ. 

ΡΟΘῚ αὔρα 1218 αὐΐα, οἱ 1κΚ ἰδα]αι ΡῸ, Ρὸ γαυγοῦνα Βοοὶ ᾿κ 
ἴαα]α., νοὶ γοα)απμα ὈΪ τὴῖκ βαύθὶ αὐὔα τ1Κ ἰπβαμαϊδ. 

910 «Ὧ}} 5861 β8 πα 14 τὴῖκ αὐΐα, 58} γοϊ νον ὈΪ τπΐκ. 

ΝΙΝ βθθηδ 185. Πνδηθμαπ ΡΠ ΔΒ ΘΠ}, Π1}} βἴπῃ 18. σὰ- 
ΒΘΗΤῸΡ, 98 781} γαυγα 15. πὶ ΠᾺΡΔῚΡ νἱϑᾶπᾶο ἴῃ ἰχυὶβ, βαπᾶθ 
ΡΆΠΘΙ ᾿ἰπβδ 18, 1818, ῬΔΙΠΠΤΩΠ ἢ [8 πὶ Ια 61}. 

456... βαΐθὶ 1 ντο ] ἀθα]αα ᾿χνὶ5 ἀὰ αὐζίῃ; ἰθὺ β86ὶ γτῸ- 

1608 ἰχνὶβ ΜΟΒθ5, ἀὰ ῥδΙΏΠηΘῚ 118 γ6Πη60 10. 46 10] 81]15 

Μοβθ ρϊδα θα 10, ρἃ - μδὰ - ΙΔ 1661} τη: ὈΪ τὰκ δὰκ 

7185. φσϑη61168ἃ. 47 βᾶπαθ ἢ 78 1118 116]81ὴ πὶ φἉ]Δα ΘΙ, 
᾿γαῖγα Π]61Π81}1 γα} 8 πη ΟὉ] Δ. }]10 ὃ 

Ἁ ΄ῳ- - ΄- 

ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ, μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ ὅὃτι ὃ πατήρ μὲ 
2 

ἀττἕσταλχεν. 
ς - -Ὁ-᾿ 

517 χαὶ ὃ πέμψας μὲ σπτατὴρ αὑτὸς μαρτυρεῖ ττερὶ ἐμοῦ. 
3 - ’ ΄ 

Οὔτε φωνὴν αὐτοῦ “τώποτε ἀχηχόατε, οὔτε εἶδος αὐτοῦ 
ξωράχατε, 388 χαὶ τὸν λόγον αὐτοῦ οὐκ ἔχετε μένοντα ἐν 

- Ἁ - -- 

ὑμῖν, ὅτι ὃν ἀπέστειλεν ἐχεῖνος, τούτῳ ὑμεῖς οὐ πιιστεύετε. 
Ν - ο ε Χ Ψ ς -Ὡ Ν Ν 4 (μὴ δοχεῖτε) ὅτι ἐγὼ χατηγορήσω ὑμῶν πρὸς τὸν 

-Ἢἢ - -ο“΄7 [4 - Ψ 

χπατέρα" ἔστιν ὃ κατηγορῶν ὑμῶν Πωσῆς,, εἰς ὃν ὑμεῖς ηλπί- 
ἿᾺ - 

κατε. 406 εἰ. γὰρ ἐπιστεύετε ἸΠωσεῖ, ἐπιστεύετε ἂν ἐμοί" 
Ν Ἁ Ρ] -.2 - 27 ΟΣ Ἃ - γ , , 

χτερὶ γὰρ ἐμοῦ ξχεῖνος ἔγραινεν. 47 εἰ δὲ τοῖς ἐχείνου γράμ- 
ω »"ἢ᾽ - τῇ 

μασιν οὐ πιιστεύετε, ττῶς τοῖς ἐμοῖς ῥήμασιν πιστεύσετε; 

45 Μ:|ΕΒὲἢ ῬὈαΐοὶ {τ Οοα. Ατρ'. οἷπ. 

81 ΝΞ5 ν- 18, Ὁ. ν.ὄ 86; νοῦ ηἢ βῆμα δη. ΜΝ. ἡ. 48; 
γοϊένοαο!}} μαρτυρεῖ Π Δ} οἵ --- μεμαρτύρηχεν; ἀπάοχππρ; ΜΕΥ ἄρῃ 1,8- 
(61 ΠἸ5ομθη" --- Βγδημαιῃι βϑμαυβι64.}}] πώποτε ἀχηκόατε ὅϊῖπ ΑΒΌΚΙ, 
ἵγρ --- ἀχηχύατε πώποτε. 88 νυἱβϑᾶπᾶάο ἴῃ [1Ζ018] μένοντα ἔν ὑμῖν 
ΑΡΕΒΟΗΚΜΒΌΥ 1.2ΖὯ64 -- ἐν ὑμῖν μένοντα. 45 ντολϊἀοάϊαι --- Ββαοὶ 
γγ 44] χατηγορήσω -- ὃ χατηγορῶν; 5πη ,ωο]αυθοί πίομῦ, αἀ85. 16} 
Θα0 ἢ ἀπροϊαρί Ὠδίξα, ἀθυ]οηῖρθ, Ἃ(6. Θοἢ ἀπροκῖαρὲ Ὠαί, ἰϑὺ Μοβοβ᾽; 
ΔυΠᾺ]16π 90 ΔΟ ΘΙ Ομ απρ; γοπὶ Οτίθο Ἰβομδη; 1Δ8 Ὑ]Π1αὰ χατηγόρησα [ἄν 
χατηγορήσωϊ -- γ6161}]} ἠλπίκατε ; 48 ΒΟΙΙΒΟΙΘ Ῥτᾶβθηβ, ΜΊΘ 68 Β0Ποίηΐ, 
πο δοαΐ »βΡΘΓδΙ18᾽ . Βοπϑύ βίθίβ νϑηϊᾶα - ἤλπιχα. 46 Μοβθ γαϊδυδιβδο 
461Ρ7 ἐπιστεύετε ΜΜωσεῖ; ἴχὰ ΟΘοὔδβομθη ψὶσὰ ἀὰθ ομ]θοῦ οὐξ δὺνθιοοπᾶ 
γοτὰ τ᾽ θο 800. γοσδηρθβίθ]]ῦ; νρ]. ΧΙ, 6. ΧΠΠ, 38. ΧΙΥ, 15. ΧΥῚ, 28. 
ΤΟ ΤΣ, ΝΜ ΟΝ, 5. ΜΟΎ ΡΣ ὙΠ, 6, ΥΠῚ, 3. 36. πο τῇ 
οοὗ, 47 Ὠναῖνα «-- 6416 01] πῶς -- πιστεύσετε οὗον πιστεύσητε 
(065.)} (πιστεύετε ΒῪ1{2]};} ,Χ{16 501100Ὁὺ 1ῃγ ρ]ααθθα᾽Ρ ὕνον ἄθῃ 
ΟΠ] πον 5. σὰ 11, 4. 

5 



“νυ - 

μ᾽ ΟΠΔΠΉ 68 ΥΙ. 51 

ΥἹ, 1 Αἰἴὰν μβαΐα σα ]αὶν ΙΘθὰ8. αν τηᾶτοῖπ Ρὸ (611 816 τηα -- 46 
ὃ οι τ ατο ν τβι κα 3 : 1.4 ΜοΟΩΤ 
8} Τιθαϊταο; 2. 1.11 Ἰαϊδυϊαα μὰ ΤηλπαροῖηΒ ἢ], πηΐθ 

ΘΆΒΘ γα αἰ Κα 8. ΡΟΖΟῚ οααν  ἀὰ ὈΪ 51 π]κΠη. 
ὃ 51:64) βᾷῃ. ἃπα ἰαϊσοτιηὶ [Θϑ118. 1811 Ἰαϊηδν οαϑαῦ ΤῊΪΡ πὶ -- 41 

ΒΙΡΟη͵ατη 56] Πα ἴΠ]. Πμο 92 
γι - Ἷ τ] ἢ τὸς 48 4 ψαβαϊ μὰ ΠΘΙγὰ Ῥαθχᾶ, 80. ἀα}}8 Τυααΐο. ἜΡκτΝ 

ὅ Ῥαχαδ πϑιιοῦ διροπα [Θϑι8. 78}} ΘΠ 4ἃ ΡΔΙΏΤΘΙ Πηδ- τ -- 49 

πᾶρϑῖηβ ἢϊὰ ἰΔα]1ὰ ἀπ ᾿πμηπηᾶ, ἀρὰ} ἀἂὰ ΕἼΠΡΡαα : ΠγαβτῸ Πὸ 938 

ὈαρἼατη ἢ] θα Π8., οἱ τηαἰαῖπα μα 6 Ραύαμ Ρὰπ 0 8 ]- 

Βα) Ἃ5 πᾶ; 0 8110 νἱβϑὰ Ραΐοὶ Παραϊάα ἰαπ]αη. 17 ἃηαῃοῦ 
᾿πηπιὰ ΕἾΠΡΡῈΒ: ὑγαΐηὶ Πππάδγῃ βἰκαύθθ Π]Δ 1005. πὶ ΠΟΙ δὶ 5᾽ηα 

ΥΙ, 1 Μετὰ ταῦτα ἀπῆλϑεν ὃ ᾿Ιησοῦς πέραν τῆς 9α- 
λάσσης τῆς Γαλιλαίας τῆς Τιβεριάδος. 2. χαὶ ἠχολούϑει 

αὐτῷ ὄχλος πολύς, ὃτι ἐθεώρουν τὰ σημεῖα ἃ ἑπτοίει ἐτεὶ 
τῶν ἀσϑενούντων. 

8 νῆλθεν δὲ εἰς τὸ ὄρος ᾿Ιησοῦς, καὶ ἐκεῖ ἐχκάϑητο 
μετὰ τῶν μαϑητῶν αὐτοῦ. 

4 Ἦν δὲ ἐγγὺς τὸ πάσχα, ἣ ξορτὴ τῶν ᾿Ιουδαίων. 
ὅ Ἐπάρας οὖν τοὺς ὀφϑαλμοὺς ὃ ᾿Ιησοῦς καὶ ϑεασά- 

μενος ὅτι ὄχλος πολὺς ἔρχεται σπιρὸς αὐτόν, λέγει πρὸς τὸν 
ίλεετον Πόϑεν ἀγοράσομεν ἄρτους, ἵνα φάγωσιν οὗτοι; 

6 τοῦτο δὲ ἔλεγεν τιειράζων αὐτόν" αὐτὸς γὰρ ἤδει τί ἔμελ- 
λὲν στοιεῖν. 1 ἀπεχρίϑη α᾽τῷ Φίλιτιστος Διακοσίων δηνα- 

1 ὑγαΐτη Βυπάδμ, 50 ρρϑβίσ. Μάαββιη. Ηϑυμθ, ὑναϊτη παπάδτηῃ 61,. 

ΥΙ, 1 πιασϑὶπ Ρὸ ΟΘ΄] 6:]αἴθ 14} ΤΊθαΐτια46] τῆς ϑαλάσσης τῆς Γα- 
λιλαίας τῆς Τιβεριάδος; 7.1 Ἠϊπχαροδοίχύ πᾶορ ἔς, πιᾶτο ΟΘ8111686 οἱ ΤΊΡ6- 
τἱδαϊβ᾽. [πὴ (ἀοὐβομθη βίθῃηῦ (οΥ πᾶπι6 465 ψόὶκθβ [τ ἄθῃ Ὧθ5 Ἰδπᾶθβ, 5. 
χὰ Μέ. ΧΙ, 21, πόοροὶ Τιβεριάδος 415 ποιηϊπδίϊν ρϑποσησηθη πη ἢθοίίτί 
νπιστὰθ τὶ60 Ιπἀαῖι5 ἃ. ἃ. ἴὔὖ001᾽ ἀ6π δ Κ6ὶ 5. σὰ Υ11, 285. 2. 184}} 1αἰ8{144] 
χαὶ ἠχολούϑει ΛΕΒΟΑΉΚΜΒΟΥ 1.2 τι γρ --- ἠχολούϑει δέ. --- φαθθηναμ) 
ἐϑεώρουν οὗογ ἑώρωνν --- ἐαἰκηΐη5)] τὰ σημεῖα δῖπ ΑΒΌΕΚΙ,5.2 τ νρ 
-- αὐτοῦ τὰ σημεῖα. 4 Ῥᾶ5χα] τὸ πάσχα, ταῖξ χ πὰὺν ἱπὶ 71., βοπϑύ πηϊΐ 
Κ᾿ ροβοθγΙΘθθπ; ΘΌΘη50 ἢπαρί 5100}. Πὰν ἴπὶ 7}. ρυᾶῃιβ [Ὧν 4118, [Ταααῖθὶβ 
τη. ἀυίϊΚο} (σὰ Μί. ΥἹ, 2), 56 τοϊκιβία ριιάΐα ὑπᾶ δὰ πηδὶϑία ριυα]α -Ξ 
ὁ ἀρχιερεύς, γοῖμὰ --ς ἱερεύς, δἰαρπηὶ ἐνιαυτός; ἀο ΖΔΒ]γθῖομ6 ἀρνγοὶ- 
σμυπρθη 1π| (θπΡι8 5'πα αἀἴθβθη (611 ἄθὺ ἀβρουβούσιηρ οἱρϑῃί τ]! 08. 
ΥΩ. δ} νϑῖβ 7. ὅ δυροπα [1|680}58] τοὺς ὀφθαλμοὺς ὁ ᾿Ιησοῦς ϑῖῃ 
ΑΒΌΚΙΜ ἴὰνρς -- ὁ ᾿Ιησοῦς τοὺς ὀφθαλμούς. ---  ταδπαροῖπβ Π10}] ὄχλος 
πολύς ϑῖπ Ὁ ΤΡῚ γρ --- πολὺς ὄχλος. --- ὈυρἼα}] ἀγοράσομεν ΚΟΥ͂ τὲ νρ 
-- ἀγοράσωμεν. 6 Ῥαΐ61] τί, 5. χὰ Ερῃ. Υ, 10. --- δπαθαϊάα ἰαυ]αη] 
ἔμελλεν ποιεῖν 5. δὰ 1ΠΠῸὋῸΟ, ΧΙ, 12 ἄθου μβαθαῃ. 17 ὑνγαΐπιὶ Ἰππᾶάδπιὶ 5ἰκαύίο 
Ἐ]141008] διαχοσίων δηναρίων ἄρτοι; ἄθγ ἀαϊίν ἴθ οὶ ὈυρἼαπ Μί. Χ, 29 

4 



ἢ Τομδηηθ5 ΥἹ. 

Ραϊτη., 61 Π]πηὰ] ἢγα )} ἢ 1610}. 8. (ὯΡ 8΄η8 Ρ12Ζ6 51}001)8 15, 

Απατγαῖαβ Ὀτοραι Ῥαϊίγαιθ ΘΟ Πδπ5: 9. ἰθὺ τηρτ ἃ 8 1Π8 ΠΟΙ 

586 1 ΠΔΌΔ1Ρ .6. ὨΪΑΙ Δ η5 ὈΔΙ]ΖΘΙ 85 718} .Ὁ. ΠδΚαηΒ.: ἃἰκοὶ βία 

ἢγὰ δῦ ἀὰὰ βϑγνὰ τηϑηδραῖη 10 10 [0515 480: γϑατκοῖρ Ρ8ΗΒ 

ΤΠ] 5 ΗΔ ΚΠ] "] 8. γα 51} Ρᾷ ἢ ΠΑΥΪ πηᾶπᾶρ' ἃπἃ βδιητηῶ 5δαδ. 

Ρᾶγὰἢ ἀπδἰππ ᾽ ἀθ θη γαϊγο85. ΤᾺ Ρ]0 ἢ ϑγᾶϑθυθ ἤιηΐ ῬαΒαΠα]Ο8. 

11 πϑη}}} θᾺ βπ5. ἢ] ΔΙ ΔΒ [688 18} Δυ Πα οη 5. σϑ4411148 
Ρδ1Π}) ΔηΔΚΌΙΠ ]Δ 81, 58] ] ΟΊ 18} Ρῖ10 ἤπκθ 5γνἃ ἢἸὰ 506 

γ]ἀθάπη. 12. βᾶπιἢ ὈΙρ6 βαᾶδϊ γαῦλθαπ, 6} ἅπ 5᾽ροπΊδμι 

, γ) 2 2 - 2 -" ς! ο ͵ , ’ 
ρίων ἄρτοι οὐχ ἀρχοῦσιν αὐτοῖς, ἵνα ἕχαστος βραχύ τι λαβη. 

2 - Ταὶ - - 2 - 3 ᾿ 8 3 

8 λέγει αὐτῷ εὶς ἐκ τῶν μαϑητῶν αὑτοῦ, νδρέας ὁ ἀδελ- 
λ Ὄ Ἃ 

φὸς Σίμωνος Πέτρου 9 Ἔστιν παιδάριον ἕν ὡδὲ ὃς ἔχει 
, γ7 , Χ , 3 7 2 ν᾿ - , 

χτέντε ἀρτοὺυς χριϑίνους χαὺ δύο οψαρια" ἀλλὰ ταῦτα τι 
γ ῳ Υ 5 ον; - 7 ον 

ὅστιν εἰς τοσούτους; 10 εἰστδν δὲ ὁ ]ησοῦς ]οιησατὲ τοὺς 
2 2 »ὟἪ ΕῚ δ -- ’ 

ἀνϑρώπους ἀναττεσεῖν. ἦν δὲ χόρτος πολὺς ἐν τῷ τόπῳ. 
2 ΕῚ ἀνέπτεσαν οὖν οἱ ἄνδρες τὸν ἀριϑμὸν ὡσεὶ πενταχισχίλιοι. 

κΟΥ Ν - Ρ] 7 

11 ἔλαβεν οὖν τοὺς ἄρτους ὃ ᾿Ιησοῦς καὶ εὐχαριστήσας διέ- 
᾿ - 2 - ) 

δωχεν τοῖς ἀναχειμένοις, ὁμοίως καὶ ἐχ τῶν οψαρίων ὅσον 
Ὑὔ [ »"ὟὌ » 9] - 

ἤϑελον. 12 ὡς δὲ ἐνεπλήσθησαν, λέγει τοῖς μαϑηταῖς αὐτοῦ 

9. ΟἸὐτὺ ΒΚΚαῖτσ. Ρ. 49 Μ. ρ. 88. Τ΄. οὔπθ δι ομππρ σοι Οοἄ. Ατρ' ; 
ΠῸΥ 5ιθῃύ ὑγᾶπθ ἔν Ρ. ἜΡοη8Β0 δῦ δ 0ῃ γ. 10 ἀθὴ 51πη0ὸ 80 Μ1ΘαΘΥ- 
ΒοΙῦ: 10 ἔταυ]α δηάθ]οπαθ 1Ζ6 π]πΚΊ Ποῖ 480: γαυσῖκοὶρ ΡᾶΠ5 Τη8ὴ8 δῃᾶ- 
Ἰζαχη δ. 1 οἷβ αὖ μαι]α τηδπᾶρδιητηα Ὑἱβαη]η ἴῃ βϑιητηα βίϑαα, ῬῸὸ 
ΠΠθπ, ἃηδΙςατα ] απ ραἰαγιἀθάσπ, ἤτΐ Ῥαβαμα]ο5 γαῖ ἱπῸ} αἰποηβ 18} 
Ῥᾶγη8,, ΜΟΌΘΙ 416 Ἰοίχίθη ψουίθ δἂτ5 Μί. (ΧΙΥ͂, 21) Βϊπσιυροβοίχὺ βἰπά, 
11 ΒθγλΆ]οῖκο, Κἷ, ῥ. ὅ0 Μ. ν. 40 ὕ0. βαιμδθιῖσοι Ρᾶπ. 12. 18 ΞΙκοῖν. Μ, 
Ῥ. ὅ0, ὕ. Ρ. 41 τοῖῦ [ο]ροπάθη Διο παηρθη: 12 ἀὰ [6]0, ἀγαιβποβ Εἴ 
ἀγδ ἤ5η05., 61 [τ ῥ61. 

πἷπ ὑγαὶ Βραῦνδῃβ δβϑαυζδὰ Ὀυρ]απᾷα, 1 Ο. ΥἹΙ, 28. --- 61] ἕνα: ἀ1686 
ΡῬδυθκοὶ, ἀθουμαιρύ 56] θα ἀῦβ8ο. ἱἵπὶ 7}., 5ύθῃῦ ηὰν ἴῃ 4ἢ. ἐν ἵνα. -- 
πἰπηα}} λάβη, ἵπ ἄθῃ ἀρτίρθπ Παπ βοΠν θη ἃ Θπ4θ 465 βαῦΖθβ. --- Ἀγᾶν- 
712}} ἕχαστος ὅϊπ ΑΒΙ, τὸ νρ --- ἕχαστος αὐτῶν. 8. 48Ρ] εἶπεν, 65. [6110 
αὐτῷ. --- Ῥαϊίχαιιθ, Βοϊπηοπαι8}] Σέήμωνος Πέτροι 8116 ρουΐθοι. ἀπᾶ Ἰδί. 
Πδηἀβομυ θη. ΤΙ ΚΙ πιοπδιι8 ἰδ ἄϊ6 ρυΐθοῖ. [οστπ ππνογἄπαρνυ θΘΙ θα] ίθη. 
9 πιᾶρι]α αἰη87 παιδάριον ἕν --- παιδάριον δ΄ῖ΄π ΒΌΙ, 1] (πιο. ἢ). 
10 10 Ιοϑ5 480] εἶπιεν δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς, νογᾷπαονίθ. ψογίβίθ]ηρ᾽ ; δέ [6}}Ὁ 
δῖα ΒΙ,ἃ. --- Ῥατγιῇ ἀπαϊκυιη δ ἀοᾶπη} ἀνέπεσαν οὖν δῖα ΛΒΌΚΙ,),7 10ὃὈΡ} γρ; 
--- ἀγνέπεσαν. -- τἈ]οη] τὸν ἀρεϑμόν; ἀαᾷν οὔθν δοουβαῦν" 8. ΟὙϊτπηπι 
ὅτ. ΤΥ͂ Ρ. 891. 11 παι 85} ἔλαβεν οὖν οὐον ἔλαβεν δέν --- βαΐπὶ 
ΔΠΆ ΚΠ δ] πάη} τοῖς ἀναχειμένοις ὅῖπ ΑΒ], ΤΡῚ γρ --- τοῖς μαϑηταῖς, 
οἱ δὲ μαϑηταὶ τοῖς ἀνακειμένοις. 

τ 

πα 



ΦΟΠ απο Υ]. δῶ 

 ΒΘΙΠΔΪη}: ΘᾺ ΒΡ} ΡῸ5 ΠῚ Δ θ᾽ 5 αὐ 505, ΡῸῚ να! ὐὰ] πὶ 

[τα αἰβίπαϊ. 18. Ρᾶμα] σα ]Θϑπη., 18} σα Π]ἀθά πη .1}0. ἐμ] ]Ο 5 

ΘΆΡΤ ΚΟ ὰ8 ἤπιΐ Ὠ]ΔΙ θα Ραμ] θα. ΖΘΙηδη, Ραύοὶ ΔΠΙποαἃ 
Ραϊπη τα ]ὰ 81. 

14 ῬαμιΠ Ρᾷὶ πιᾶη8 ρα βα  Πγαπάδηβ Ροοὶ οαὐανία ἰδίῃ αὶ --- 50 

Ἰθϑβ., αΘΡὰμ Ραθὶ 88 δῦ Ὁ ϑιη]αὶ ρυδαΐθῦι5 88. αἰπηδη ἃ ἴῃ 

ΡΟ πηη86}0. 1 10 [θϑ118 Κυαυπηδημβ βαΐθὶ τη πη] θά θιη τ8- 

Θαρο ἢ Δ} Υἱΐγαη. οἱ ὑαγιἀθαἀθίηα ἴπὰ ἀπ β᾽παδηὰ, ΔΠ 4 α]ἃ 
αἰϊτα 1 [ἈΙΓΡΊΊΩΙ 18. 8118. 

16 ΤΡ 85γ6 56 1|θὰ γᾷ, Δὐἀ] ἢ ΒΙΡΟΠ]ΟΒ. 15. ἃΠἃ ΤΩΔΓΟΪΠ, πὰ -- 51 

17 Ἰὰἢ πϑϑύϊριῃ ἴῃ 5110 Ἰἀα]οαππαἢ πῶ Τηᾶγ θη ἴῃ ἸΚαΐδι- 

ΠΔΈ1). 78}} 1015. Πρ γ1}, 16} πὶ αὐ α]α πδα! θᾶ ἀὰ 11 

,ὔ Ν , , ’ 2 

Συναγάγετε τὰ περισσεύσαντα χλάσματα, ἵνα μὴ τι ἀπόληται. 
3 ν τῇ 18 συνήγαγον οὖν, χαὶ ἐγέμισαν δώδεκα κοφίνους κλασμάτων 

-" - [8] - 

ἐχ τῶν πέντε ἄρτων τῶν χριϑίνων, ἃ ἐττερίσσευσεν τοῖς 
’ὔ 

βεβρωχοσιν. 
( ἜΣ [4] -» 3 14 Οἱ οὖν ἄνϑρωποι ἰδόντες ὃ ἐποίησεν σημιεῖον ὃ ᾿Τη- 

- 2 «! ξ ϑιἢ . 7 - ς , ΟΞ , 
σοὺς, ἕλεγον ὁτι οὑτὸς ἔστιν ἀαληϑῶς ὁ τιροφήτης ὃ δρχόμε-- 
γος εἰς τὸν χόσμον. 15 ᾿Ιησοῦς οὖν γνοὺς ὅτι μέλλουσιν 
γ τ δ 1ς 575 Σιν τῇ ς! , 2. ν» 7, 
ἔρχεσϑαι χαὶ ἁρπάζειν αὐτὸν, ἵνα ποιήσωσιν αὐτὸν βασιλέα, 
2 ΄ ͵ 2 
ἀνεχώρησεν ττάλιν εἰς τὸ ὄρος αὐτὸς μόνος. 

᾿] , « 2 τό 

16 Ὡς δὲ οιγία ἐγένετο, κατέβησαν οἱ μαϑηταὶ αὐτοῦ 
4,.,ᾶ.δὲ ᾿ ἜΝ, ΝΣ. ὔ γ Ν - 2) 
ἐπὶ τὴν ϑάλασσαν, 117 χαὶ ἀναβάντες εἰς τὸ πλοῖον ἤρχοντο 

͵ - Ω ’ υ , Ν ὔ ΡΩ ἣν 

πέραν τῆς ϑαλασσης εἰς Καφαρναοῦμ. καὶ σχοτία ἤδη 8γε- 

18 τ5 ἤπηῇ Ὠ]ΔΙ τη βαῖτη ῬαυὶΖθίπδηη, ἀαἤαν 5ΚΚ. 15 Ῥαῖτη.. 6. Ὠ]ΔΙ θᾶ πὶ 
ΒαΥΊΖοπᾶπι 184}. Ὁ. ἤβκαιη. Ὀαΐπι, ὅ']κ. αὖ βαῖτη. Βοιμθυϊκοηβθνοσύ ἀγαιΒη08, 
ἀα5 510}. σὰ ἀτιαβδᾶη 5(6110, ππᾶ ονοι ἀταθθδπα (πο00} 1,6. ΧΥ͂Ι, 21. Μο. 
ΥἹ, 28) πὰ οἷπθ θηξβίθι]πιπρ' Ζὰ βθῖη βοποίηξ, υρ]. ϑόθα]σο ὟΝ σίου 9 ἢ 
ὑπὰ 1,6. ΧΥ͂Ι, 21 ἀταῦθδιο αν υβαπαοῖημο αὐ ϊὰὰ. Απᾶθτβ 1.60 ΜΘΥΘΥ 
ΡΥ ν᾽ ΟΥμτο, ΟΥ ΠῚ ἢ: 202. 

12 (γαρϊβέπα! ἀπόληται --- Ὁ ἀπόληται ἐξ αὐτῶν. ὕγνοι ἄϊθ 
οοηδίτ, Ὑ9]. Μί, 1Χ, 17. 18 Ραΐ61}] ἅ, 5βἰσαοίαν ἀρ οἰ ομθπα, ἄθηη ἅ Ὀ6Ζιομύ 

Ἵ Βῖ0}} δυΐ χλασμάτων. 14 16515] ὁ ᾿Πησοῦς --- [610 δῖπ ΒῊ 1} (πἰομί ἢ 
γρὴ,. -- 8 αἰπιαηᾶα ἱπ ΡῸ πιᾶῃμαβ6}}] ὁ ἐρχόμενος εἰς τὸν χόσμον --- 
δῖη ὉΜ τρῦὰ (ηἱομέ 6) ὁ εἰς τὸν χόσμον ἐρχόμεγος. ἴδοι ἄαθ ἀπρθ- 

͵ ὙΟΠΏΠ1ΟηΘ ἷπ ὁ. 806. Ὀ6Ὶ αἰπηδπ ΥὙρ]. ζὰ Μο. Ὑ1Π,10. 15 νἱϊναμ οἱ ἰδανῖ- 
͵ ἀράεοῖπα 118] ἁρπάζειν αὐτὸν ἵνα ποιήσωσιν αὐτόν; ἀὰθ οτϑία αὐτόν 

610; 445 συν οί [6810 ΑΒ1,α. --- αἰίχα] πάλιν δῖη ΑΒΡΌ ΚΙ, 10 γρ ---- [0 }]0. 
17 πδβίριιη} ἀναβάντες οὔθ᾽ ἐμβάντες) --- ἸΚαΐατπαι} Ααφαρναούμ 
δῖ Β0 τὖ νρ -- Καπερναούμ. --- πὶ αὐ44]α παυθαῃ)] οὔπω ἐληλύϑει 



54 ΦοΠάηη65 ΥὙἹ]. 

[6ϑ15. 18 10 ΠΔ161 γἱπαᾶδ τ] ΚΙ]Ιητηἃ γα 1 ὐγ 1518, γἃ 8. 

19 Ρᾶγἢ [Δι] δηλ η8 5γ6 βραῦγαθ .Κ. 18} .6. ἰρρᾶὰ .1. ρὰ- 

Βα] Πγᾶπα [θ8ὰ σαροδηᾶδηῃ ἃπὰ ΠΊΔΙ ΘΠ 18}} ΠΘΠ νὰ 5Κ|ρἃ αἰπιδη- 
ἄδη,, 1411 Θῃ θάπη 515. 20. βΆγ.} 15 !ὰΡ: 1[Κ πη, πὶ ΟΡΘῚΡ 1ΖΥ]8. 
21 βάγπἢ γ]]ἀθαάθπη ἰπμἃ ΠἰΙηΔη ἴῃ ΚΡ, 78} Βαηδϑαῖν Ραύα 5ΚΙΡ 

ΥΡ ἃπηδ ΔΙ ΡαΪ ἃπὰ Ροοὶ οἷβ 14] Θά πη. 

Η} -- ὅ2 22 [Πππιη]η ἀρὰ Ἰηδηδρθὶ, 561 5000 ΒΙΠ6Δ1 ΠηΥθὶη., 856}- 

γᾺΠ βαΐθὶ 5Κ1|0 ΔΠΡΔ1 ΠΗ] γνὰβ δῖ ηδΥ 81] δ΄, 1811 βαῦθὶ τὴν 
ΠΪ 481 5]Ρ0Π]Δ 1) 561 η 811} [658 ἴῃ θαύα 5ΚῚΡ, ἃς δἰπδὶ 51:}00}708 

15. ΘΆΠΡαη; 28 δΔηβραἃ βᾷμ 5]Πρᾷ αθηπη 8, ΤΊθαΙ Δα δα 

ΠΘῆγα ῥβαιηπηὰ 5ἰααα βάτο] τηδύϊ θα 181} δὴ ῥϑιητηθὶ 

ΔΎΟ ἴτὰὰ]ὰ; 24 βᾷ}} βρη ΘΆΒΔΠΥ πηᾶπᾶρθὶ βα δὶ 

γόνει, καὶ οὔπτω ἐληλύϑει πρὸς αὐτοὺς ὃ ᾿Ιησοῦς, 18 ἡ δὲ 
ϑάλασσα ἀνέμου μεγάλου τινέοντος διηγείρετο. 19 ἐληλα- 
κότες οὖν ὡς σταδίους εἴχοσι τιέντε ἢ τριάχοντα ϑεωροῦσιν 
τὸν ᾿Ιησοῦν στιεριττατοῦντα ἐπὶ τῆς ϑαλάσσης καὶ ἐγγὺς τοῦ. 

σελοίου γινόμενον, χαὶ ἐφοβήϑησαν. 20 ὃ δὲ λέγει αὐτοῖς 
Ἐγώ εἰμι, μὴ φοβεῖσϑε. 21 ἤϑελον οὖν αὐτὸν λαβεῖν εἰς, 
τὸ πλοῖον, καὶ εὐθέως τὸ πλοῖον ἐγένετο ἐπὶ τῆς γῆς εἰς 

ἣν ὑπῆγον. 
22 Τῇ ἐπαύριον ὁ ὄχλος ὃ ἑστηχὼς πέραν τῆς ϑαλάσ- 

σης εἶδον ὅτι στλοιάριον ἄλλο οὐκ ἣν ἐχεῖ εἰ μὴ ἕν, καὶ ὅτι 
οὐ συνεισῆλϑεν τοῖς μαϑηταῖς αὐτοῦ ὃ ᾿Ιησοῦς εἰς τὸ πλοῖον, 
ἀλλὰ μόνοι οἱ μαϑηταὶ αὐτοῦ ἀττῆλϑον, ἄλλα δὲ τιλοιάρια 
ἦλϑεν ἐκ Τιβεριάδος ἐγγὺς τοῦ τόπου ὅπου ἔφαγον τὸν 
ἄρτον εὐχαριστήσαντος τοῦ χυρίου: 24 ὅτε οὖν εἶδεν ὃ ὄχλος 

20 15, ἴῃ νά, Ατρ. 56 ῃγ ϑυ]όβομοπ, 6810 θ61 ΟἹ). ͵ 

δῖπ ΒΌΙ, 10} -- οὐκ ἐληλύϑει. -- ἀπ ἴπι [6618] πρὸς αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς 
-- δῖπι Ὁ 103] (πῖον Ὦ ὁ Ἰησοῦς πρὸς αὐτοὺς. 18 1Ρ τὰδτθ1]) ἡ δὲ ϑά- 
λασσα Ὁ ἴα. ἢ τὲ ϑάλασσα. 19. σαραϊμναμα} ϑεωροῦσιεν, ΟἾΤΟΙ (ΔΟΥ Ἷ 
ψΥοπΐροη [8110 Ὧ05. ργυὥβθηβ. ϊϑίουϊοιιπὶ ἵπὶ Οοὐίβομοι,, νΥρ]. ασῖπιπὶ τ. ΤΥ 
Ῥ. 140. 20 48}]} λέγει, 65. [6810 αὐτοῖς. 21 ἱπὰ πἰτπδη}) αὐτὸν λαβεῖν 
2) 9 --- λαβεῖν αὐτόν, ἀοοῖ νρὶ, χὰ Υ, 40. Ραΐα 5ἰκῖρ γὰ7}} τὸ πλοῖον 
ἐγένετο ϑῖπ ΘΕΒΉΚΜΒΟΥ 701 ἰῦδι-- ἜΡΡΥΕΒΣ τὸ πλοῖον. --- 6185] Ζὰ- 
ξοϑοίχί. 22. Βθινιῃ) εἶδον (518) ΑΒΏ], 10} τὰ 9. ἰδών. --- α]]4 11] 
εἰ μὴ ἕν ΑΒΙ, 10} νρ ---ὀ ε μὴ ἕν ἐχεῖνο εἴς ὃ ἐνέβησαν οἱ μαϑηταὺ 
αὐτοῦ, ---- Ῥαΐα 5Κὶ|0Ρ} τὸ πλοῖον οὔθ᾽ τὸ πλοιάριον 28 ΤΙΡθαϊνδαδα] 
Τιβεριάδος; αἴθ ρυΐθοῖ. [ὉΠ ἰθὺ ἃ15. ποιηϊηαίν ὈΘμ μα] τπᾷ ὙΘΙΐΟΥ 
ἀθοπῖγύ, 8. σὰ Μο. ΥἹ, 117. 



Φοπδηποα ΥἹ]. δῦ 

[ΘϑῈ8 ἰδ Ἰα Πα. ἢΪΠ ΒΙΡΟΏ]ῸΒ ἰδ, σαδύσι ἴῃ 5] Πρὰ 78}} 4θηηπ 
ἴῃ Καϊαγμαση ΒΟΚ] πα Π5. [θ81. 256. 18} Ὀϊρθύπη ἴημα ΠΙΠαΔΥ 
τη 6] αΘΡα Πα ἢ απ τη πὰ : τὰ οὶ, ἄγῃ ΠΟΘΙ αατηῦ 26 Δηοῖ 

ἵπν [Θβ18 18} ΠᾺΡ: ΔΠΊΘῊ ΔΠΊΘῚ αἸΡὰ ᾿ΖΥ18, Β0Κ6Ὶ} ΠῊ1κ εἰ Ραῦθὶ 

ΒΘ ἢν Ὲ}Ρ ὑ Κη] 5 18}} δαστα δ η]α, ἃΚ Ραῦθὶ πηια ]ἀθ} μῖχ6 ἢ] 81}}6 

741 βδ δ] να ΡΡ. 217 γϑυγκ]αῖρ ἢ Ρᾶπα πιαὺ Ραπηὰ [18]88- 

ἤδη, ἃ τηὰῦὺ Ρᾶπὰ γἱβαπάδῃ ἀπ ΠΠθΔ]ΠδΪ ΔΙΥ ΘΙ ΠῸΠ., ῬδΠΘὶ ΒΌΠῈΒ 

τη 8 ΟἿ ᾿ΧΎ18:; Ράμαἢ ἃὰκΚ αὐΐὰ οὩ5]0]14ἃ, ΟΡ. 28 βάλ ἢ 

αθΡαη ἀπ ᾿ἰπηπ)ὰ : ἢγὰ ὑδ]αὶπηα οἱ γα] ᾽πηὰ γα δύνα οἰ θ5 Ὁ 

29 ΔΠΘΠΟΙ [Θ8818 18}} 4Ρ (ἃ ἰπη: βαΐ᾽ ἰδὺ νϑυχδῦν σα 5. οἱ 

ΘᾺ] Δ 0] αἱ} ΡΠ ΠΙ16Ὶ ἰηβδηα 148 818. : 
90 δορὰ ἀπ ᾿πηπ]ὰἃ: ΔΡΡᾶη ῃγὰ ἰδ}15 μὰ [Κη 6, 61 5881- πρὶ --- ὅ8 

Ὠγαϊηγα 18} ΘΔ] ] πὰ Ρ8, ἢγὰ Ὑϑα ΚΘΙΒ ; ΘΝ 

ε! ) - ) 27 γ - 2 Ἁ « Ἁ Αι - ) ’, 

ὅτι Τησοῦς οὐχ ἔστιν ἐχεῖ οὐδὲ οἱ μαϑηταὶ αὐτοῦ, ἐνέβησαν 
υ Ν - Ἀν ἘΠῚ 3 Χ - ᾿Ὶ ) 

εἰς τὰ τιλοῖα χαὶ ἦλθον εἰς Καφαρναοὺμ ζητοῦντες τὸν ]1η- 
-» ’ὔ - , Ε 

σοῦν. ῶῦ χαὶ εὑρόντες αὐτὸν πτιέραν τῇς ϑαλάσσης εἶπον 
ΧΣ τ ζῳ 2 γ,δθιυιω 

αὐτῷ Ῥαββί, πότε ὧδε γέγονας; 26 αττεκρίϑη αὐτοῖς ὁ 
3, - Ν ΕῚ 2 Ν Ὁ ΠΕΣΕῚ ,ὔ Ες, τὸ "Ἥ ὕἸ͵ 2 
Ἰησοῦς καὶ εἶπεν μὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ζητεῖτέ μὲ οὐχ 
[«᾿ Ὑὔ - 3ηὴηῚ) ὦ 3, ,ὔ υ - 2ὕ ΝΟ τα 
ὅτι εἰδετε σημεῖα, ἀλλ τι ξφάγετε ἐχ τῶν ἄρτων χαὶ ἔχορ- 

τάσϑητε. 21 ἐργάζεσϑε μὴ τὴν βρῶσιν τὴν ἀπολλυμένην, 
) Ν Ἀ - Ν , 2 Ν ἊΝ; « ( τν - 
ἀλλὰ τὴν βρῶσιν τὴν μένουσαν εἰς ζωὴν αἰώνιον, ἣν ὁ υἱὸς τοῦ 
2 -“" ΄“-" - ΄ 

ἀνϑρώπου δώσει ὑμῖν: τοῦτον γὰρ ὃ πατὴρ ἐσφράγισεν ὃ 
5 λ ΄ τ ϑεός. 28 εἶπον οὖν τιρὸς αὐτόν Τί ποιῶμεν ἵνα ἐργαζώ-- 

μεϑα τὰ ἔργα τοῦ ϑεοῦ; 29 ἀπεχρίϑη ὃ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν 
ει - ΄Ί - -« -Ὁ 

αὐτοῖς Τοῦτό ἐστιν τὸ ἔργον τοῦ ϑεοῦ ἵνα ττιστεύητε εἰς 
ὃν ἀπέστειλεν ἐχεῖνος, 

80 Εἶπον οὖν αὐτῷ Τί οὖν τοιεῖς σὺ σημεῖον ἵνα ἴδω- 
μεν χαὶ σπιιστεύσωμέν σοι, τί ἐργάζῃ; 

28 γαυγδίγα, Ἃἀ16 ΠΑΠα ΒΟ ΠΥ ναυχδναᾶ, 

24 ραβίϊσυη)] ἐνέβησαν ὅ΄ῃη 5. 10} νρ --- ἐνέβησαν (χαὶ) αὐτοί. 
20 ἀλπ|}} γέγονας οὔον ἐλήλυϑας (Ὁ 1ἴἴ νρ, ἦλθες δ΄η)ὴὺ ΥΕΙ. 21; ἄαρο- 
σεπ αἰπιδῃ ΞΞ- γίγγεσθαι 5", ΥἹ, 19. Μο. ἸΥ͂, 117. ΙΧ, 88. Π| Τίπι. 1, 17. 
26 Ραί61}] ὅτι, οαπ881 πῖο Χ, 88. ΧΥ͂, ὅ. ΧΥ͂Ι, 9.10.11. ΧΤΙΥ͂, 19. --- 188 
ἑααταίδ]Δ} 16 65 5061 ηῦ, Ζιιδαίζ πδοὸῃ ᾧ, βῖρπα οὐ ργοᾶϊρία᾽ ; ἀοοῦ ΠΡ θη 
ΔΟ ἢ 1) Ὁ οἴπθι Βο] μη Ζιιδαίζ. 217 ἃἷκ πιὰ] ἀλλὰ τὴν βρῶσιν --- ἀλλά 
5ῖη ΒΕ ΘῊ τῦπὺ (π]ο} ἢ) νρ. ---- ρἸΡῚΡ 12.135] δώσει ὑμῖν αὐ τανρ, δίϑω- 
σεν ὑμῖν δῖυ Ὁ οἵ -- ὑμῖν δώσειν. 80 ἀθβΡυμη] εἶπον, 65 [6810 οὖν, 



πᾷ --- δ4 

τ᾽ ΞξΞ δ 

πῆ] --- 

τ Ξε δ 

56 Φοπαπηθ5 ΥΙ. 

91 Αὐΐαῃβ ἀπβαγ] πηδηπᾶ, τη Θά ἃπὰ ΔῈ 1441], ΒΥ αΒΥΘ 

ἰδὺ ρα η6 0: Π]αΙ πϑ Βἰηηπα σαΐ τὰ ἀπ πηδίαῃ. 892. ῬάτὰΠ 

4Ὲ}Ρ ἴχὰ [Θ5118: ΔΘ ΔΠΊΘΙΗ αἷρᾶ ἰΖΥ18, πὶ ΜΟΒ65 σαΐ ᾿ΖΥ]5 

Ἀ]αΪ 5 Εἰπηῖπα, ἃκΚ αὐΐᾷ πηθῖη5 σὰ 218 Π]ΑΙΓ τ ΠΙΤηΪηδ 

Ρᾶπδ 5:π]Θη8η. 89. 88 ἃ Ὠ]αΙ5. ΟΡ. ᾿ἰδὺ 5861 αὐβύδ!ρ᾽ 118 

Εἰτηΐπα [ἢ ραΐ ΠΡ] Ρ͵Ζα] Ἰηδηδδθάδι. 84 βᾶπαμ αθρὰμ ἀὰ 

᾿πητηδ: [τ]. {ΓΙ Υ]ΡῚ8. ΟἹ ὉΠ515. ρᾶπα Ὠ]α]Γ. 
85. 9411 4} ἀὰ ἴπὶ [68085: [Κα 1Π] 8ὰ Β] 15. 1108 ]1Π 818: 

Ῥᾶπὰ ρσαρσρδηᾶδη ἀ Τη15 πὶ ΠαροτοΡ, Δ} Ρᾶπᾶἃ ρα] δα- 

Ἰαμᾶλδῃ ἀὰ 115 πὶ βϑυγθοὶρ πνᾶμμπη. 56 ἃΚθὶ 40 ᾿ΖΥΙΒ 

Ραϊδὶ σαβοθηγα ταῖκ 8} πὶ σα]δαθοῖρΡ. 817 811 ρα οὶ σα τη ῖβ 
αἰΐα, ἀὰ 1218 αἸ1Ρ, 78} βᾶπα σαρραπᾶδη ἀὰ 1215 πὶ {8- 

γαῖ ρᾶ αὖ, 
88 [Ππἴ6 αὐδίαϊσς 5. Βἰγηΐπα Π1} Ρ66ὶ ἰδπ]αθ γ]]ὰπ τηθ]- 

Πδηδ, ἃΚ ὙΠ] Ρ18 58] Δ 18 τΏ1Κ. 

«ς ,ὔ ς ων Ἂ, ,ὔ 27 2 -« -:γ ἐς 

81 Οἱ πατέρες ἭΜΩΥ τὸ ἐανμο ἑραλοῶν ὃν τῇ ἐΘΉΜΜΌ; 

χαϑώς ἐστιν γεγραμμένον ἄρτον ἐχ τοῦ οὐρανοῦ ἕδωχεν αὐτοῖς 

φαγεῖν. 582. εἰπτὲν οὖν αὐτοῖς ὃ Τηδοῦς “μὴν ἀμὴν λέγω 
δ Τὺ 

ὑμῖν, οὐ Π]Ιωσῆς δέδωχεν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐχ τοῦ οὐρανοῦ, 
ν - , - 2 - 

ἀλλ ὁ πατήρ μου δίδωσιν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἔκ τοῦ οὐρανοῦ 
Ν 2 ,ὔ « Ν γὕ - - 3 « ᾿ 

τὸν ἀληϑινόν. 88 ὃ γὰρ ἄρτος τοῦ ϑεοῦ ἔστιν ὁ χαταβαι- 
γ - γ - Ν ΨΙΕΝ " Ν - , 5. 

γων ἔκ τοῦ οὐρανοῦ χαὶ διδοὺς ζωὴν τῷ χοσμῳ. 584 εἶπον 
3 Ν 7 -ὦ -᾿ 

οὖν τιρὸς αὐτόν Κύριε, “πάντοτε δὸς ἡμῖν τὸν ἄρτον τοῦτον. 
858 Εἶπεν αὐτοῖς ὃ ἡ Ἰησοῦς Ἐγώ εἰμι ὃ ἄρτος τὴς ζωῆς. 

Ὁ ἐρχόμενος πρὸς μὲ οὐ μὴ πεινάσῃ, καὶ ὃ πιστεύων εἰς 

ἐμὲ οὐ μὴ διψήσει χιώτιοτε. 86 ἀλλ᾽ εἶπον ὑμῖν ὅτι ξωρά- 
κατέ Ἢ χαὶ οὐ πιστεύετε. 81 πᾶν ὃ δίδωσίν μοι ὃ ἄοτ, 

πρὸς ἐμὲ ἥξει, χαὶ τὸν ἐρχόμενον τιρὸς μιιὲ οὐ μὴ ἐχβάλω ἐ ἕξω, 

398 Ὅτι καταβέβηχκα ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ οὐχ ἵνα σιοιῶ τὸ 

ϑέλημα τὸ ἐμόν, ἀλλὰ τὸ ϑέλημα τοῦ πέμψαντός (8. 

82 αὔδα τη6 15 θεῖ ὃ πατήρ μου δίφωοιν; ΦΈΡ ΤῊ ὑΘΠΊΡ ΙΒ, 
ψῖρ 38. 87; γρὶ. ἀθοι Υ, 45. 388 ρα 1101] διδοὺς ζωήν Α Καὶ ὁ 3 γρ 
-- ζωὴν διδούς. 8ὅ Δ} 480] εἶπεν; 8 πο} ΓΗ͂Σ, οὐ αἰχιῦ᾽; συίθος, 
εἶπεν οὔον, εἶπεν δέ; [ἂν δέ οὐθμῦ 1848 ᾿ιδομδί β80]06π, 8. Ζζὰ Τὴ γ ὰ 
86 βαίο61] ὅτι Κα. οἱ --- ὅτε χαί. ---- τὰκ] μὲ --- [6810 δῖπ Α 10} γρ", 
ποῦ ἴῃ ἢ, 81 {] ἔξω --- [681 ἴῃ δία θ 060. --- ὕδον ἄπ 118. αἰπιὶρ 
(θίαὐ! ἀὁ5. βου ΟΠ] 1Ο ιοπ αὐ ΤῈ Ϊ5 απ!) γῆ. χὰ Μο. ΥΠΙ, 10. 88 π|}} 
οὐχ, 5. χᾳὰ ΤΙ Ὁ. 1,19. --- Απὶ 80} 1.880 ἰὔροι Ὁ 105] (αἴομι ἢ) πατρός 
ΠΙΏΖιι, 



Φοπδημ 5 ΥἹ]. δὲ 

40 Ῥαϊὰρ Ρᾷῃ ἰϑὺ νυἱ]]ὰ ΡῚΒ Βα πα] πη 5. τ} κι οἱ ἢν 21} πὶ --- ὅ8 
58 61 δῖ γὴ}ν Ρᾶπὰ 5ππὶ 18} ΘᾺ] ΔΙ θΟΙΡ αὶ ἰμητηὰ, ἃἱρῚ 110] 

αἰγϑίποπ, ἴὰἢ ΤΥ αἰβ]α πὰ ἴκ ἴῃ βρθαϊδύϊη ἀρὰ. 
41 Βιτοάϊάθάσπ Ρὰμ Τπιἀαϊοὶβ ὈΪ ἰπὰ, ππΐθ ἂρ: ἷἰκ ἰπὶ ΡΞ 59 

᾿ ᾿ εἰατι ΡΝ ' 1619 Μοδ0 
Ὠ]αϊ 5. 5 αὐβύθιρα 8. π8 ΒΙμηΪπἃ, 42. 18} ἀΘΡὰπ: ηἰπ βὰ ᾿ϑύ 

Τοϑβ 5ἃ 5 ΠῈ8 [Ο56 8, ΡΊΖ6Ὶ γοὶβ ΚαπΡοάθμ αὐΐαη 74 ἢ} ΔΙ βοΐ ὃ 

᾿Ὠγαῖγα πὰ αΙΡῚΡ 88 βαῦοὶ τι. Εἰσηϊπα αὐδίαϊο ὃ 
48 ΑμαΠοῦ μὰ ἸΘ5118 18} 4αΡ ἀὰ ἴτπ: πὶ ὈΙΓΟαΘΙΡ 1210] -- 60 

ἰζυὶβ τηἾ880θ. 44 πὶ τηδηπᾶ τηᾶρ ΟἸΠηΔΠ δὖὺ 118, θα] αὐδᾶ, 

586] Βα παϊαα ΜΚ, ἀὔΡΙΠ51}0 ἴπὰ, 181} [Κα αυγαϊ8]α ᾿ηᾷ Ἰῃ ΡΔΙΠΙηἃ 

“Βροα δέῃ. ἀᾶρα. 45 δῦ σϑη]0}}} ἃπὰ ργδαΐοὑαμη : 18} ναὶ Ραμα 

89 Τοῦτο δέ ἐστιν τὸ ϑέλημα τοῦ πέμψαντός μὲ ἵνα 

πᾶν ὃ δέδωχέν μοι μὴ ἀπολέσω ἐξ αὐτοῦ, ἀλλὰ ἀναστήσω 
αὐτὸ ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 40 τοῦτο δέ ἔστιν τὸ ϑέλημα 
τοῦ πέμιναντός μὲ ἵνα πᾶς ὃ ϑεωρῶν τὸν υἱὸν χαὶ πιστεύων 
εἰς αὐτὸν ἔχη ζωὴν αἰώνιον, καὶ ἀναστήσω αὐτὸν ἐγὼ ἐν τῇ 
ἐσχάτῃ ἡμιέρᾳ. 

41 ᾿Ἐγόγγυζον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι περὶ αὐτοῦ, ὅτι εἶστεν 
Ἔγω εἰμι ὁ ἄρτος ὃ καταβὰς ἐχ τοῦ οὐρανοῦ, 42 χαὶ ἔλεγον 
Οὐχ οὗτός ἐστιν Ἰησοῖς ὃ υἱὸς ᾿Ιωσήφ, οὗ ἡμεῖς οἴδαμεν 

τὸν πατέρα χαὶ τὴν μητέρα; πῶς οὖν λέγει οὗτος ὅτι ἐκχ 
τοῦ οὐρανοῦ χαταβέβηχα; 

48 ᾿“πεχρίϑη οὖν ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς Π]ὴ γογγύ- 
ζετε μετ᾽ ἀλλήλων. 44 οὐδεὶς δύναται ἐλϑεῖν πρὸς μέ, ξὰν 
μὴ ὃ πατὴρ ὁ πέμιψνας μὲ ἑλκύσῃ αὐτόν, χαὶ ἐγὼ ἀναστήσω 
αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 40 ἔστιν γεγραμμένον ἕν τοῖς 

39 ὈΊΘΒΟΥ Ὑ6785 ἰδύ ἴῃ Οοα. Αὐρ. ἄπσοι νουβθῆθηῃ δΒρθίΆ]]6π ; Δη α τ; 
πᾶ 50Ή]τπ|85 γᾶγθπ τηϊύ 40 ] οἰ Π]δαίοηα. 40. ν1]]ὰ, 16 Βαμα βοῃν! [Ἀ]Β0Ὴ 
γ117]8π. 

40 βαίΐμ Ρ4η] τοῦτο δέ ἘΘΉΒΥ ΓΑ. --- τοῦτο γάρ. ὕθον. ἄδ5 
πραίστιπη δι γὙ11]1ὰ θθζορθη 5. Ζζὰ ΧΥ͂, 12. --- 15 βαπα]απαϊπβ τὴ} τοῦ 

| πέμψαντός μὲ ΛΕΘΉΚΒΥ7.24 --- τοῦ πατρός μου, τοῦ πέμψαντός μὲ 
πατρός. --- ἱ1κ] ἐγώ --- [610 ΑὉ Ρ ἴῸ5 [0]. 42 Κυπροᾶυμ} οἴδαμεν 
ὟΣ ΠαΡΘπ ΚΟΊΠΘη ρϑ]οσηΐ᾽; Κυηρα 5ίθῃύ βοπϑδί ἔτ ἤδειν (Μο. 1, 84), 

ἱ ἔγνων, ἐγίγνωσχον; ψῖὶο Ὠΐον 11 Τίπι. 1ΠΠ|, 15 τ8 ὈῬδγπΙΒ7α ὙΘ1Π05. ὈΟΪΚΟΒ 
Καπρο5 (οἶδας). --- πὰ} οὖν οὧον νῦν -ὀ ΟἸΡΙΡ 54] λέγειν οὗτος ΔΕ 
ἩΚΜΕΌΨ τὶν -- λέγει, οὗτος λέγει. 48 ΡδΗ] οὖν δ1π ΑΠΕΟῊΜΒΕ 
ΟΥ̓Γ. τ! γρ --- {6810 



8 ΦοΠδπηθ5 ΥἹΙ. 

8118] ᾿δΙ5᾽4 4] ρα Ρ5. ἤναζαἢ πὰ 88. σαΠδΒ] 8 η 5 αὖ αὐῤίπ 18} 
ΘΆΠΔΙΩ, ΘΔΡΡῚΡ 4 Ιη]5. 

40 ΝῚ βεῖθὶ αὐδδη 56}η01 ἢγᾶβ, πὶ] 8861] γὰβ [τ αὐδίῃ, 

δἃ 58ὴν αὐΐαη. 

417 ΑἸΏΉΘἢ ΔΙΉΘη αἰβ8 1Ζ2Υ18: 5861 οὩ ΔῈ 6 10 ἀα πη15, 81} 

1081 ΔΙ ΘΙ ΠΗ. 

48 ΙΚὶ πὴ 88 Π]Δ15. 110 811 818. 

49 Αὐΐδηβ ᾿ζνδγα] πη! ἀθάθπη τη πη8 ἴῃ ΔΌΡΙἀδ] 78} σἃ- 

Βγα!αη; ὅ0 58. ἰδὺ ]α]Ἷ5 5861] 8 ΠΙΠηΪΠ8 ἀπ} 61 886] 

ΡῚΒ πηδί]αϊ, πἰ οϑαδαβηδὶ. 

1 [᾿ς ἴπη Π]α 5. 588. Πρ μαἃ 88 18 Π]πλΐπ, ααμηδηδ ; Ἰαθδὶ 

᾿γὰβ τη }}}0 ΡῚΒ Π] 4115, 1081} ἴῃ Δ] Καὰβ ; 18} βᾶῃ 88. Π]α 5 

,ὔ ΕΟ ΤΠ ς , Ν - -- ΕἾ ς 

σύροφήταις [αν ἔσονται σταντὲς διδαχτοὶ ϑεοῦ. πᾶς οὖν ὁ 
3 -“ 

ἀκούσας παρὰ τοῦ πατρὸς καὶ μαϑὼν ἔρχεται πρὸς μέ. 
2 οΙ Ν ’, ἜΡΕ ς , γ Αγ τῶν ; 

40 Ουχ ὅτι τὸν πατέρα ἑξωραχέν τις, δι μὴ ὃ ὧν σπιαρὰ 

τοῦ πατρός, οὗτος ξώραχεν τὸν πατέρα. 
) Ν 3. ΤᾺ, ἤ Ὁ ὦ ς , 2 νυ ,.. 

41 “μην ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ πιστεύων ξἰς ὃμὲ ἔχει 

ζωὴν αἰώνιον. 
8) ων - 

48 Ἐγώ εἰμι ὃ ἄρτος τῆς ζωῆς. 
49 ΟῚ Ἷ; ς -"Ἤ Ψ,᾿ Χ ΄ Ἄ ἐῶν ἐὐ Ὅν ΔΕ 

πατέρες ὑμῶν ἔφαγον τὸ μάννα ἕν τῇ ἕρημῳ 
ι ἣΝ Φ τ - 5] - 

καὶ αἸτέϑανον: 80 οὑτός ἔστιν ὃ ἄρτος ὃ ἔχ τοῦ οὐρανοῦ 
, ς! ΡΉΣῊ 2 2 - , Ν ) ΄ 

χαταβαίνων, ἵνα ξαν τις ἐξ αὐτοῦ φάγῃ, μὴ απτοϑανη. 
2 ΄ 2 ς ΡΒ ς - ξζιυιϑδ - 2 - , 

1 Εγω εἰμι ὃ ἄρτος ὃ ζῶν ὃ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβας" 
"4 - κ - 

ἐάν τις φάγῃ ἐκ τούτου τοῦ ἄρτου, ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα" 

40 νὰ α16 ΠαΠἀβοῃυ τ, δύ ΟἿ. 

4 πὰ] οὖν ΑΒΑΗΚΜΌΥΪ.1.14 --- (θμ10. --- ραπαιι]αμ 5] ἀχού- 
σας ὙΆΒΥΒΟΠΘΙΠΙΙΟΠΟΥ 4156 ἀκούων, ΜΘΡΘΠ Ρἃ. ---ὀ ἴδ ρᾷπϑι) χαὺὴ μαϑών ; 
ον ὈΡουβοίζου. οοπβίχαϊσίΘ. ὈΠΤΘΡΟΙ πη 5510᾽, 8158. βΊΘηρΘ ὨνδΖΊΠ - Βα 81 ὙΟΥΠΘΥ. 
Ιῃ Α ἰϑὺ τὴν ἀλήϑειαν ᾿Ἰϊηχαροβοίχί. 40 βϑῆνὶ πγὰ8] ἑωραχέν τις δ΄'πυ Β 
ΟΌΙΤ τὸ νρ -- τις ἑώραχεν. 1)6Ὺ ΘΟΠΪ ΠΟΥ βθίβ. 6] ηἶ Ραϊοϊ. -- 8861 
νὰ τΆΤη αἰι1] ὁ ὧν παρὰ τοῦ πατρός ϑῖπ ἃ]]οίπ --- ὁ ὧν παρὰ (τοῖν) 
ϑεοῦ 4116 ἀλγιρθη, Ονίροποϑ (μλ0} Μαββιι.) ὁ ὧν παοὰ τῷ πατρί. ὕτὶ- 
θ6π5 Θνγασίου πιὰ Βαθὶ νὰ8 αὖ αὐξίπ ΟὝΟΙ βδοὶ ἰβδύὺ ἔγαπι αὐθίπ; 65 80 οἷτπιο 
γΘΥΙ ΒΟ Πρ’ ὈΘ᾽ 46. βίσιιοίπθτοη οἰπροίγοίθῃ. 417 ὅτι 1η185] εἰς ἐμέ ΛΟΠΒΟΗ 
ΚΗΜΒΟΌΥΙΩ͂., ἴῦ νρ --- 1610. 49 πηᾶππὰ ἴῃ ΔῈ} 1481) τὸ μάννα ἔν τῇ 
ἐρήμῳ δίῃ ΔΕΘΟΘΉΗΚΙΜΒΌΥ 71.1.1 τῦῦι--- ἐγ τῇ ἐρήμῳ τὸ μάννα. 80 δἱ 
58,61 Ρ15 πιϑί]αῖ, τ ΒλΔΔαΡηαὶ] ἢ ἵνα ἐάν τὸς ἐξ αὐτοῦ φάγῃ; μὴ ἀποϑάνῃ 
2 πρὶ γρ --- ἵνα τις ἐξ αὐτοῦ φάγῃ καὶ μὴ ἀποθάνῃ. Ὅρθοι ΒβΒδοὶ τες 
ἐάν τις γρ]. δὰ Ερῃ. 1Υ̓͂, 29. 



Φοπαπποβ ΥἹ. : 59 

Ῥᾶμοὶ ἱκ οἷθα, 16 πιθίῃ ἰδὺ, βαύοὶ ἢ ρὶθα ἴῃ Ῥῖ205 Ἰηδπὰ- 

β0 815 1 θα μαἶΆ. 
2. Ῥ3ΆΠΕΝ Βόκαῃ τη} 515 τηΐβθο Πα] οῚ5 ΑἸ ρα πη Δ 18 : Πγαϊνἃ 74 --- 66 

πὰρ 88 ὉΠΕΪ5 161 οἴθαμ ἅτ τη ἤδη ὃ ὅ8 βᾶγαπ 4ᾺΡ ἀὰ ἴπῃ 

Ιθϑιβ: ὩΙΏΘη ΔΠΠΘη αἶρα ἰχυὶβ, εἰ θαὶ τη }}} 61 15 Βα πδ 8 

τῊΔη8 8} ατὶσο Κα} 18. Ὁ]ῸΡ, πὶ Παραὶρ Πα ]η ἴῃ 12 18. 5110 8]. 

δ4. 5861 πηΔ}}}}0 πιοίη [οἱ κΚ 78} τὶ ρο ἢ Ρ πιθὶμ Ὁ]0Ρ, 811 ΠΠΡαΪῃ 

αἰγοίποι., ἴα} ἰκ ἀΥταἰβ]α πὰ ἴῃ Ῥδιηπηα βρθα δυϊη αἀδρϑ. 
δὅ Ῥαΐὰα ἃὰκ Ἰοῖκ πιοϊπαῦα δὶ βαη)αὶ ἰϑὺ τηαΐβ, 78} Ραὐα 75 -- 61 

Ὀ]ῸΡ πιρίη Ὀὶ ϑ5ππ]α] δῦ ἀγαρ ΟΊ. 
ὅ0 ϑαρὶ τηδὶ]!ρ πηθὶπ 16 κ 18} ἀτίροκθ τηϑῖπ Ὁ]0Ρ, [1Π1} --- 68 

ΤῊΪβ. Ὑἱβὶρ 18} 1 ἴῃ ἴπηπιὰ. ὅ17 βγαϑυθ ᾿πϑδπαϊαα τὴῖκ ΠΡ Πα 8 

αὐΐαὰ 141} ἴκ θὰ ἴῃ αὐξῖπβ., 181} 5861 πιδ}}}} τῖκ, 18} 88 1108} 

ἴῃ τπηρῖηἃ. ὅϑ 588 ᾿ἰϑύ ἢ] 15 5861 τ8 ΠΙτη]ηδ αὐδύδϊρ᾽, Ὠἱ ΒΥΑΒΥΘ 

τηδ ϊἀθάπη αὐὰπβ ᾿χγαγαὶ τηδηπᾶ 184} σϑαδα η ἀθἋἀπη ; 10 586] 

ὅς 29) ΝΟΥ ΤΣ, ΄ « ,ὔ , γ «“ ΣΝ, 
χαὶ ὃ ἄρτος δὲ ὃν ἐγὼ δώσω, ἢ σάρξ μοὺ ἔστιν, ἣν ἔγω 

δώσω ὑττὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς. 

ὅ2 μάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ ᾿Ιουδαῖοι λέγοντες 
Πῶς δύναται οὗτος ἡμῖν τὴν σάρκα δοῦναι φαγεῖν: ὅ8 εἶπεν 
οὖν αὐτοῖς ὃ Ἰησοῦς “μὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ φάγητε 
τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνϑρώπου χαὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, 

οὐχ ἔχετε ζωὴν ἐν ξαυτοῖς. 84 ὃ τρώγων μου τὴν σάρχα 

χαὶ σείνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καγὼ ἀναστήσω 

αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 
Ν - - ᾿ Χ τ ἐπ, 

δῦ Ἢ γὰρ σάρξ μου ἀληϑῶς ἐστιν βρῶσις, καὶ τὸ αἷμά 
μου ἀληϑῶς ἐστιν πόσις. 

ὅ0 Ὃ τρώγων μου τὴν σάρχα χαὶ πίνων μου τὸ αἷμα 
.] γ Ν ,ὔ ΗΝ γ 9 ῷ Ν 2 ,ὔ ,ὔ ς 
ἐν ἐμοὶ μένει χαγὼ ὃν αὐτῷ 1] χαϑὼς ἀπέστειλέν μὲ ὃ 
ζῶν πατὴρ χἀγὼ ζῶ διὰ τὸν πατέρα, καὶ ὃ τρώγων μὲ 
χἀχεῖνος ζήσεται δι’ ἐμέ. ὅϑ οὗτός ἐστιν ὃ ἄρτος ὃ ἐχ τοῦ 

ὅι Ῥαίοί 1κ φῖρα] ἣν ἐγὼ δώσω ἘΘΉΗΚΜΒΌΥ 7.1.1 4 --- (6810 
Βοιιϑί. Ι͂ῃ0 Α ΤλΊΟκο 0185 ΥΠ]|Ι, ὅ2. 52 τὴῖῤ 5815 πηΐ880 Ταάα 1615] πρὸς ἀλ- 
λήλους οἱ Ιουδαῖοι --- ΟΡ τύδα (υἰομ ἢ Υ οἱ ᾿Ιουδαῖοι πρὸς ἀλλήλους. 
- 88 ὉΠ 8 Τοῖς δῖρ1]) οὗτος ἡμῖν τὴν σάρχα δοῦναι Ὁ Κ τὶ (υἰομὶ ἢ 
γῷ -- οὗτος ἡμῖν δοῦναι τὴν σάρχα. ΔυρᾺ βοίζθῃ ΒΊΘΞΊΡΙ Υρ αὐτοῦ 
μῖπσι. ὅ8 πῖρθαϊ πιῇ] --- 16} ἀτίρ ρα! }] ἐὰν μὴ φάγητε --- καὶ πίητε; 
ἄρον ἄθπ ὙΘΟΠ561] 465 τηοᾶϊβ υρὶ]. σὰἪ Μί. Υ͂, 19; ἀαρθρθὴ 4 2 ΘΙΙΔΔ] 
᾿παϊοαῦῖν. ὅ4 1η] ἐν ΟΚΜΤΥ͂ .1.1 10} γρ -- 'θ81. δ δὶ 511η71}] ἀλη- 
ϑῶς (“ποῖπια}) δ1:π ΠΒΟΉΜΒΌΥ 71.171. 10] νρ --- ἀληϑής. ὅϑ8 ᾿ἰφγᾶγδ1] 
ὑμῶν ΠΕΟΑΉΚΜΘΒΌΝ.7.,. ἴὸ νρ -- (10, --- παδηπηᾶ] τὸ μάννα ἘΘΟΉΚΝ 
ΟΥΓΩ͂. τὶν -- [6810, --τ 16] ΖυβαΐΖ, Θ᾽ 59} διο ἰπ ἢ ἢπάοί, 



00 Φομαηηθ5 ΥἹ]. 

τηδ 10 Ρᾶπὰ Ὠ]αϊ, ΠΠΡα]Ρ ἴῃ ἀ]ακαὰρ. ὅ9. βαΐὰ ἃ} ἴῃ 5γη- 

ΔΡΌΡΘ. [815] 8 15. ἴῃ Κα αν παθη. 60 ΡῬᾶηαΠ} τηδπδραϊ οὩΠδ18- 

Ἰαπᾶδη8 ΡῖΖ0 5]Ρ0η]0. 15. αθρὰμ: Ππᾶγάτι δύ μα γαστα ; ̓νὰΒ 
τηδρ᾽ ΒΒ ΠΑΙΒ]Οπ Ὁ 01 10 νἱΐαπβ [Θϑ 8 ἴῃ 5185 5101 Ῥαΐθὶ 

Ὀἰγοαϊαθάθη βΡαΐα βΡδϊ 5]001η)05 18, ἂΡ ἀ(ὰ ᾿ἢ: βαεαύα ᾿ΖΥ]8 

ΘᾺ] 7761} ὃ 

Ὁ πα α 09 602 «0841 πὰ ΒΑΡ Λα ΒΌΠῸ ΠΊ8η5 πϑϑύθισϑῃ Ρ8 6] γὰβ 

᾿α}ῖ89 
ι τας 10 6085 ΑΠπὰ ᾿ἰϑὺ 5861 Π|08η δα}, Ραύα [61]. ΠῚ ὈούθΙΡ γϑ]ηὐ. 

τᾶ τες 71 Ῥο νϑανάδ βοοὶ 1[Κ τοαϊάδ 1215, Δηπιῶ ᾿ἰδὺ 18} 111 η 85 ̓δύ. 

θ4 αἰκοὶ βἰπᾶ ἰσγᾶτα βϑυμηδὶ, βαϊθὶ πὶ σϑ]δυ)]απα.. 
αὖ --ς 72 ὙΊ ΒΒ. Ρβᾶη 8 ἰπππ] δύ] [658 Πγδ1781 51π4 μὰ] πὶ σὰ- 

ἸΔῈ] απ 8 5 78} ἢγὰβ ἰδὺ 5861 σ]ΘΥΘΙΡ 1Π8. 

- ’ Ψ 2 « ω Ν 

οὐρανοῦ χαταβάς, οὐ καϑὼς ἔφαγον οἱ πατέρες ὑμῶν τὸ 
ΘᾺ - ἊΨ ’ 

μάννα καὶ ἀπέϑανον. ὃ τρώγων τοῦτον τὸν ἄρτον ζήσεται 
εἰς τὸν αἰῶνα. ὅ9 ταῦτα εἶπεν ἐν τῇ συναγωγῇ διδάσχων 
. , ἊΝ ΕῚ 2 ΄ Ύ - ἐν Καφαρναούμ. 60 πολλοὶ οὖν ἀχούσαντες ξᾺ τῶν μαϑη- 

- ) - 5 Ἴ ,ὔ ΓΞ , ,ὔ 

τῶν αὐτοῦ εἶπον Σχληρός ἔστιν ὃ λόγος οὗτος τίς δύναται 
2 - 2 : Ύ Χ Ν ἔσω» - γ ς ““ἠ͵οω 

αὐτοῦ ἀχούειν; 61 εἰδὼς δὲ ὁ Ιησοῦς ἐν ξαυτῷ ὅτι γ0γ- 
᾿ ) - τ 2 -"Ὁ-Ὁ - 

γύζουσιν σπτερὶ τούτου οἱ μαϑηταὶ αὐτοῦ, εἰττεν αὑτοῖς Τοῦτο 

ὑμᾶς σχανδαλίζει; 
).γ- ΓΡῪ - . Β] ΕΗ ’ 

02 Εὰν οὖν ϑεωρῆτε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνϑρώπου ἀναβαί- 
ΕῚ ᾿ 

γονγταὰ ὕστου ἣν τὸ πρότερον; 
γσχιν -- , υ Ν “ ς Χ ) 2 ᾿ 

608 Τὸ πργεῦμαά ἐστιν τὸ ζωοπτοιοῦν, ἢ σὰρξ οὐκ ὠφε- 
- 2 

λεῖ οὐδέν᾽ 
γχυνλ ς Ἁ Ἂς, - - Τὰ ῥήματα ἃ ἐγὼ λελάληχα ὑμῖν, πνεῦμά ἐστιν χαὶ 

« Ρ] ν - Ά , 

ζωή ἐστιν. 64 αλλ᾽ εἰσὶν ἐξ ὑμῶν τινες οἱ οὐ πιιστευουσιν. 
2,1 Υ Ὕ ΕΝ" 7 ΡῸ κυν -»Σ-Ὁ ἐνῇ να « Ν 

ΗΙιδει γὰρ ἐξ ἀρχῆς ὁ ησοὺῦς τινες δίσιν οἱ μὴ στι-- 
᾿ 2 7 

στεύοντες χαὶ τίς ἐστιν ὃ παραδώσων αὑτὸν. 

04 ρΆΪΟνοΙΡ, αἴθ παπάβοι τ ρ]οῖνοῖρ. 

89 ΒΥΠΑΡΌΡΘ] ΠΡΟΜ α16 ρου οβοο. [Οὐ (65. ἀαύϊνβ. 1δύ θο]- 
ΒΘμα]ίοπ, ψῖ Μο. ΥἹ, 2, νρὶ. χὰ Μί. ΧΧΥΗΙ, 57; βοπβύ ἢπάοί 510}} βυπᾶς- 
βοΡΑΙ,, ΒΥΠΔΡΟΡΟΙΙ, ἡπαλρν μῶν, Β- Καβαινιναυμι ᾿'Καφαρν αούμ δίῃ ΒΟΡ 
ΤΙ γρ --- Καπερναούμ. 60 Ῥαΐα ναυγνα] οὗτος ὁ λόγος οὗου ὃ λόγος 
οὗτος ὃ, ΥΕ]. ΘΟΒα126. ΟἸοΒβασ τ. 8δ, 2, ἃ. Ὁ. ---ὀ Βιαιβ]οη]}] ἀχούειν, ποῦθπ 
παυβῆαη., 16 50} )0η ὑπ 5074, δ6]0Π6Υ0 [ὍΤΠ. 08 τοῦϊάλ] λελάληχα 
βίη ΒΟΡΚΙΤῪ ἰδ νρ --- λαλῶ. --- Ῥαΐα 1ο01Κ] ἡ σάρξ; ἄθγ αὐ Κοὶ ρθη6- 
τβ0 ἢ. ρόροη ἄθπ σον Ὁ ΒΒ] 1ΟΠοπ. ρ οὐ βοΠθη. ροΡταιοῖ. 04 νἱβδῖι Ρὰπ] 5. 2 
ΧΙ, 24. 



Φομάπποϑ ΥἹ. 01 

θδ Ζ28}} φὰρ: ἀπβθθ ἀὰ} ἰζυῖὶβ Ραῦθὶ πὶ ἃἰμΒΠ 1 πηᾶρ' ΑἸ Πη Δ] ἀρ; --- 18 

αὖ τἷβ, αἰαὶ ἰδὺ αἰοίθαι ᾿πηπιὰ ἔγαχῃ αὐδίη τη θ᾽ πληγὴ. Ὁ ἀΖῈ} 

Ραμα πι6]ὰ πιὰ παραὶ σα! βῖ1 ΒΙΡΟΠ]6 18. Ἰθα Καὶ 181} ΡΠ Β61}8 

μὴ} ἰτηπιὰ εἰ ἰἀἀ]οάπ. ΟἿ βᾷγ} ἀἂ [6818 ἀπ βαϊη) ὑγὰ}}- 

Ὀῖπν: ἰθαὶ 1.1 1π|8. ὙἸ]6 1} ΘΟ] ΘΙΡὰη ἢ 
08 Ῥαθαΐ ἁπάμοῖ ἰπηπὰ ὥθηοη Ῥαϊύγτιθ: ἴτασ]ὰ, ἀὰ υὰ -- 14 

Ὠγαπηπα οὩ] οἰραϊ μα ὃ γαθγάα ΠἸΠ ΠΑ] η 18 ΔΙ ΥΘΙΠΟῚ5 ΠΕΡ 18. ἀρλο δγημ 

09. 18}} γνοὶβ σα]αι θ᾽ ἀθάτιη 14} αἰ Πταμρθάπαη. Ραΐθὶ μὰ 15. Χυὶ- 

βὕπι8, ΒΈΠΠ5. σα Ρ5. ΠΡ ΠΟ]ΉΒ. ν 

τὸ Απαμοῦ πὶ [ΙΘϑ85: εἶπ [Κα ᾿χνὶθ 10. σαγα τα 18} υθ --- τὸ 

ἰχγατα αἷη5 αἰ θαι] 8 ἰδ. {1 ἀρὰ} Ρᾶη Ρᾶπὰ Ἰπάδη ὅ61- 

το ἷβ ̓ βκαυιοῦα ; 88 ἃ Παρ, πὰ σα] )]αη ἃ1η8 Υἱβα 8 

Ρὶχθ ἔγα 6. 

- - Ν 

θὅ Καὶ ἔλεγεν “Τὰ τοῦτο εἴρηχα ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς δύνα- 
δλ.9. - Ν , υΝ ΔΆῊΣ ὃ ὃ , δδὰι νυ ἐθ 8. - ΄ 

ται ἐλϑεῖν πρὸς μέ, ἐὰν μὴ ἢ δεδομένον αὐτῷ ἔχ τοῦ ττατρὸς 
᾿] ’ Ν 2 “-" -- - 2 - Ε᾿ 

μου. 00 ἐχ τούτου “πτολλοὶ ἀτιῆλϑον τῶν μαϑητῶν αὑτοῦ εἰς 
Ἴ ) Ἃ ΡῈ ΠΤ 

τὰ οπίσω χαὶ οὐχέτι μετ’ αὑτοῦ στεριεπάτουν. ΘΓ εἶπεν 
1 “ὦ - « -Ὁ 

οὖν ὁ ᾿Ιησοῦς τοῖς δώδεχα ΠῚ χαὶ ὑμεῖς ϑέλετε ὑπάγειν ; 
2 ΡΣ ϑ᾽ν » δῖ παν , , ΝΑ 

08 “2“πεχρίϑη οὖν αὐτῷ Σιμων Πέτρος Κύριε, πρὸς 
, ᾽ λ ΣΡΟΤΧ 9. Ἐλτν ᾿ ἕ - ᾽ " ΡΥ Ἶ 69 κ 

τίνα ἀπελευσόμεθα; δήματα ζωῆς αἰωνίου ἔχεις χαὶ 
ξ - . Ἕ Ὑ2 7 

ἡμεῖς πετιστεύχαμεν χαὶ ἐγνώχαμεν ὅτι σὺ εἰ ὃ Χριστός, 
ς ε - - - - 

ὃ υἱὸς τοῦ ϑεοῦ τοῦ ζῶνξος. 
2 2 - 5 Ρ] - Β] - 

10 ᾿“πεχρίϑη αὑτοῖς ὃ Ἰησοῦς Οὐκ ἐγὼ ὑμᾶς τοὺς 
Ψ «- ᾿ εὖ - 

δώδεχα ἐξελεξάμην ; καὶ ἐξ ὑμῶν εἷς διάβολός ἐστιν. “11 ὅλε- 
Ψ' ᾿ 2 , τ'' 2 , ᾿ Φ Ν Ὑ 

γεν δὲ τὸν Ιοὐδαν Σίμιωνος ᾿Ισχαριώτου" οὗτος γὰρ ἡμελλεν 
ι νχκ ν᾽ “ -» 

αὐτὸν παραδιδόναι εἷς ὧν ἐχ τῶν δώδεχα. 

6 πιρίπδπητηα) μοῦ ΟΕ ΔΉ ΚΜΞΟΥ [1.1 τῦδῦ γρ' --- [6}10. 66 σὰ} 
Ῥατηπια τη611] ἐξ τούτου, ΘΌΘπ80 ἢ ,6Χ Ποὺ οὐρῸ ἰθῃροσθ᾽, δ ϑἂμτοπᾶ 
ΧΙΧ, 12 ἔγασηθῆ βαιητηᾶ Δ]]οῖη ρσοηΐρσίο, 4150 νγὸὺ] πδοὴ ἢ 1 θυ ο σύ. --- 
ΒΆΠΡαη)] ἀπῆλθον ἂἃπ ΑΙΘΒΟΥ 5.616 ἘΒΟΉΜΗΌΝ 7ΧΊ1.1ᾳα --- νοῦ εἰς. -- 
ἴθι Κα1}] εἷς τὰ ὀπίσω, “ἰὸ ΧΥΙΙ͂, 6. 1,0. ΧΥ͂Π, 81. 68 Ραπι}] οὖν 
ἘΕΟΑΉΗΜΒΌΥ Πα τρ -- ἴθ 10. 09 Χτίβίαβ ϑιη08] ὁ Χριστὸς ὁ υἱός ἘΠ 
ΘΟΗΚΜΒΌΥ 1.1 τὸ νρ -- ὁ ἅγιος. --- ἸἸθαπάϊπ5] τοῦ ζῶντος ΕΒΟΤΗΚΝ 
ΚΌΥ 7.75.4. 113 --- [0}1{.ϑ 170 Το818] ᾿Ιησοῦς δῖπ ΒΟΡΚΙΙ͂ τὸ νρ --- 1610. 
11 Ῥᾶπα [πᾶΔπη] τὸν ᾿Ιούδαν; ΔΥΕ]κ6 1 Ὅ61 οἰροππδηηθη ποῦ Οἤπο Ὀθβοπαθ- 
τοῦ πϑομᾶσιοκ ,ἄθη Ὀου ομύρίομ᾽. --ὀ [Ιβκαυιοία)] Ισχαρειώτου ΒΟΟΙ͂,, 
οὶ { Βολτιοί5, Σχαριώϑ', ᾿Ισχαριώτην, ἀπὸ Καρυώτου. ΟὙΙΘΟΒΊΒ0Π6 
ΘΑΒΟΒίΟΥΠΙ, 5. σι Μί. ΧΧΎΙΪΙ, ὅ7. --- ἴπὰ ρα]οναη] αὐτὸν παραϑιυδόναι, 
δ ἘΕΘΟΛΗΚΜΒΕΌΥ Γάα -- παραδιδόναι αὐτόν. --- νἱθᾶπα8] ὧν ὅ΄π 
ΟΞΕΕΘΗΚΜΗΌΥ,Ω͂. τὸ νῷ --- [6 810. 



62 Φοπαπηθα ὙΠ]. 

ΥΠ,1 948} ᾿γδυθοᾶδ Ιοθὰ5 ἴδ βαΐα ἴῃ 1611; ΠΗ] 

δας γ]Ὰ3ὰ ἴῃ [πάδϊὰ σαροδηῃ, ππΐα βοἀθαπῃη ἴη8 Ρα] [πα 8]1618 

δα τη. 2. γαϑ. ἢ} Ρᾷη ποῆγα αἀα]}5 [6 816, 50 Β]ΘΡ Γαδ δ ΚΘ] 8. 

9. Ῥᾶπὰἢ αΘΡὰμ ἀπ ᾿Πητηᾶ ὈΙΟΡΙ] 5. 15: 5160 βᾶΡγοῸ 188 σαρο 

ἴῃ Τπαἀφίδηῃ., οἱ 18} Ρδ1] 5100 η]05. 58] ῃγαϊηᾶ γαπγϑῦγα 6 πα ΡΟΘΙ 

Ρὰ ὑδ}15; 4 ΠῚ τηϑηπᾷ δ}. ἴῃ ΔηΔΙ απο οῖη ἤγα ὑδῈ}1}0 18} 

Β0ΚΘῚΡ 511 ἀϑαηρᾶπα γίβαη. 8041 βαΐα ὑδ11}15, ὈΔΙΓὐ61 ΡὺΚ 

5:08 β͵χαὶ Ἰηδϑηδϑοᾶδι. ὅ ἢἱ δ βᾷϊ ὈΤΟΡΙ]Ὰ5 15 σα 146- 

ἄὰη ᾿πητη8. 6. βδγᾺἢ ΟἈΡ ἴπὴ [65118: Π16] τηθῖη πὶ πϑ}} δύ, 

10 116] ᾿ἰζΥϑι 51 πΐθ]η0 ᾿ἰϑῦ τηϑηγα. 17 πὶ Ιηᾶρ' 850 ΤηΔΠΔ ΒΘ 5 

ἤ]απ ἰχνΐβ, ἵν παῖ Π]αῖΡ, ἀπῦο [Κ γοϊὑγοάΊα ὈΪ ἴπ5 βαὐδὶ 

γϑυχθῦγα 120 ὉΌ11ἃ δπα. 8.708 φΆ]ΘΙΡΙΡ ἴῃ ἀα]}Ρ ΡΟ; 1 ἴκ πὶ 
η8}} σΆ]ΘΙΡα ἴῃ ΡῸ ἅπ]}, απὐθ τηθϊπαύδ Π16] πὶ πϑὰ}} α81}}} 

3 ΄ω ΄ω ως 

ΥΙΙ, 1 Καὶ περιεπάτει ὃ Ἰησοῦς μετὰ ταῦτα ἐν τῇ [α- 
λιλαίᾳ: οὐ γὰρ ἤϑελεν ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ περιττατεῖν, ὃτι ἐζή- ιλαίς γὰρ ἢ ν τῇ ίᾳ περιπατεῖν, ζῇ 

πᾺκ τυν ι ΑΕ ΚῚ - - Ἂ ᾿᾿ Ν οἙ εἶ 

τουν αὑτὸν “οἱ Ἰουδαῖοι αττοχτεῖνγαι. 2 ἣν δὲ ξγγὺς ἡ ξορτῆὴ 
- Ὁ] . ς τῶν Ιουδαίων, ἢ σχηνοπηγία. ὃ εἶπον οὖν πρὸς αὐτὸν οἱ 

2 Ο ΑΡ᾿ν ΝΣ Ἶ - 2 
ἀδελφοὶ αὐτοῦ ΠΠετάβηϑι ἐντεῦϑεν χαὶ ὕπαγε εἰς τὴν [ου- 
δαίαν, ἵνα καὶ οἱ μαϑηταί σου ϑεωρήσουσιν τὰ ἔργα σου 
[Δ] - 2 Ὡ - - Ἃ 

ἃ ποιεῖς: 4 οὐδεὶς γὰρ ἐν χρυπτῷ τι ποιεῖ καὶ ζητεῖ αὑτὸς 

ἐν παρρησίᾳ εἶναι. εἰ ταῦτα ποιεῖς, φανέρωσον σεαυτὸν τῷ 
΄ 2ω» Ν ς 2 Ν 3 Ὡ Ε γ 2 Δ 

κόσμῳ. ὅ οὐδὲ γὰρ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ἐπίστευον δὶς αὑτόν. 
,ὔ Ὁ ΡΆΆΡΙ Ω."Ξ» ΠΥ δι ς Ν (εὐρέα γρκίὶ Ὦ» 7 ὁ λέγει οὖν αὐτοῖς ὃ ησοῦς Ὃ καιρὸς ὃ ἐμὸς οὕπω παρ- 

ἰ- “4 Ψ 

ἐστιν, ὁ δὲ καιρὸς ὁ ὑμέτερος παντοτέ ἔστιν ἕτοιμος. Ἵ οὐ 
᾿ ’ὔ - -ὦ - κ 

δύναται ὃ κόσμος μισεῖν ὑμᾶς, ἐμὲ δὲ μισεῖ, ὅτι ἐγὼ μαρ- 
-ο 5} ω . - - 

τυρῶ περὶ αὐτοῦ ὅτι τὰ ἔργα αὑτοῦ πονηρὰ ἐστιν. 8. ὑμεῖς 
ἀνάβητε εἰς τὴν ξορτὴν ταύτην" ἐγὼ οὔττω ἀναβαίνω εἰς τὴν 

ὙΙΙ, 8 αὶ 5]ροπῆο58)] οὗ μαϑηταί σου; σου [61], «1560, ἀαπηῖ Δ 0ἢ. 
Ἶ6η6 Β0  1]6γ᾽ οθί. ---- ῬῈ]7 συϑαΐχ 465 ροὐ Βοηθη ἀθουβοίζουβ. ) 4 ἴπ μα] απ ρποῖῃ 
ἢγ8] ἐν χρυπτῷ τὸ ΠΕ Τρ] γρ --- τὴ ἔν χρυπτῷ. Ἱ ἰπβ --- 126] αὐτοῦ 
-- αὐτοῦ, ἴπι Οοὐϊδομθπ Ὀ]0γ8] χατὰ σύνεσιν δυΐ τηδημᾶβοθ8. ὈΘΖΟΡΌΠ. 
8 ἃ} 0] τὴν ἑορτὴν ταύτην ϑ'π ἘΠ ἔρα νρ' --- τὴν ἑορτήν. [)ὰ8 
ὨΔΟΠροϑίο!] 6 88. δπίβρυιοηῦ, στθηη πἰοηύ οἷα αὐζιιθαύ [οΟἹ]ρύ, ἄθπι ρυὶθο ]- 
Β0Ώ6η ἀοιηοπδίγαϊί νυ πι, Ὑρ]. σὰ 1,6, 1], 1. --- πιρίπαΐα π|6}}] ὁ ἐμὸς χαιρός 
(511) ΒΌ1, οὐ ϑανρ --- ὁ χαιρὸς ὁ ἐμός. 

Ἂ) Τῆι ἐοϊροπᾶθῃ βἰπᾶ αἴθ ρυ!θοἸβοῃθπ τη Ἰαίοὶ 569 η. ΒΔ 80 1 1- 
ἴθ ἴῃ ἀθὺ Υ6001 πΠῸ} ἄδπη παι Ὁ σοι, θη ἄθι οοὐβομθ ἰθχέ γῸ 
ΛΕΒΟΠΚΜΒΌΝ.1.1 αὔννοῖοῦθ. [Ι͂ὼ Α [δῦ οἷπθ γοῃ ΥἹ, 80 "ὶ ὙΠ], 52 
510} ογβίσθοκοπαρ Ἰὔοϊκ. 

ὩΣ τ 



Ι] 
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ἰδίύ. 9 Ραΐα! Ῥᾶπ 4} ἀὰ ἴῃ γίϑαμβ ἴῃ (ΔἈ] ΘΙ]αϊὰ. 10 1 
ὈΠῸῸ σα] Ραμ ΡΒ ὈτΟΡΙ] 5. 15. Ραμα 18} 15. ΘᾺ] ἴῃ Ρὸ Ἃ}}, 

ὨΪ ἃπαδιρ)ο ἃΚ 506 ὩΠΆΪΔΙαΡ θα. 11. ΡΆΠ1}}} ΠιἋ 1618 5014 68- 
ἄὰπ πὰ ἴῃ Ρὶχαὶ ἀα]θὰ] 7841} ΟΡ : ἤγὰν ᾿ἰδὺ Ἰαϊηθὺ 12. 18} 

ὈΙτοά θ᾽ ηΒ. τἸ ΚΊ]ὰ νὰ ἴῃ ΤΡ ΘΙ ; Βα) 1} αΘΡὰμ Ραΐθὶ 881η- 

Ἰθῖη5 ἰβύ, Δηθαταὶ αΘΡαμ: π6, ἃΚ ΓΖ 610 ΡῸ τηδπᾶροῖη. 19. πῃ 

Ρὰπ ἃἰπϑῆπιη Βυ Ρραὰ ἢ ὈΑΙΡαθα τοάϊάα Ὀϊ ἴπηἃ ἴῃ ἃρ1515 [πααῖθ. 

14 10 ΤΡ ἃπᾶ τη ]α]ὶ ἀα}} ἀϑϑύαϊο [6518 ἴῃ 811} 181} 14 1818. 

1ὅ 18}} 5118] Ἰ Κτἀθάπηη τηδηδροὶη5. αΙρα μα η5: γαῖϊγὰ 88. ὈΟΚΟΒ 

Καπη ἘΠΕ] ρΡ80 10 ἃηαποῦ Ρᾷ [Θϑ18. 18 αἂΡ: 850. Π]6]Πη8 

Ἰαϊβϑῖηβ ηἰδὺ τηθῖηᾶ, ἃΚ ΡῚ5 58} 0] Δ 15. ΤΠ} Κ. 17 Ἰὰ}0 41 Πγδϑ 

ΥἹΠ1 νὩ]ὰπ 15. δα]απ, αὐκαηπαρ Ὀ1Ϊ ΡῸ ἰαϊβθῖη τὰ} οαβἃ 

5111, ΡῬᾶὰ ἵ[κπ ἔγ8 115. 51101η γο]ἃ. 18 5861 {{81Π| 515 5101} 

ΤΟῦΘΙΡ, ΒααΠ θα βοῖπα 50Κ6ῚΡ; 0 5861 80Κ0ὶρΡ Πααῃ]ρὰ Ρ18 

ἑορτὴν ταύτην, ὅτι ὃ ἐμὸς καιρὸς οὔττω ττεττλήρωται. 9 ταῦτα 
- - τ 32. 

δὲ εἰπὼν αὐτοῖς ἕμεινεν ἐν τῇ Ιαλιλαίᾳ. 10 ὡς δὲ αἀνέβη- 
3 Ὁ Ν 

σαν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, τότε καὶ αὐτὸς ἀνέβη εἰς τὴν ξορτήν, 
) - 2 -- 3 - οὐ φανερῶς ἀλλ᾽ ὡς ἐν χρυπτῷ. 11 οἱ οὖν Ἰουδαῖοι ἐζήτουν 
ἧς; 14, κι ας ἢ -- Ν 2, - 27) 5. -Ἢ ᾿ 

αὐτὸν ἐν τῇ ξορτῇ καὶ ἔλεγον Ποῦ ἔστιν ἐχεῖνος; 12 χαὶ 
Ν - ΕῚ - 

γογγυσμὸς πολὺς στερὶ αὐτοῦ ἣν ἐν τῷ ὄχλῳ᾽ οἱ μὲν ἔλεγον 
[ Ρ] 7 -- 

ὅτε ἀγαϑός ἔστιν" ἄλλοι ἕλεγον Ον, ἀλλὰ πλανᾷ τὸν ὕχλον. 
2 Ν ,ὔ, ’ Ύ ὔ ᾿ 3 -Ὡ Ἀ ᾿ ,’ὔ 

18 οὐδεὶς μέντοι “ταρρησίᾳ ἐλάλει «περὶ αὐτοῦ διὰ τὸν φό- 
- ) - “ 

βον τῶν Ιουδαίων. 14 ἤδη δὲ τῆς ξορτῆς μεσούσης ἀνέβη 
Ε..3 - 2 
ὁ Ἰησοῦς εἰς τὸ ἱερὸν χαὶ ἐδίδασχεν. 1ὅ καὶ ἐθαύμαζον οἱ 
7 - , - ᾿- ΄ 5 
Ἰουδαῖοι λέγοντες Πῶς οὗτος γράμματα οἶδεν μὴ μεμαϑηχώς; 

᾿] , ᾿Ἅ 2 - ΘΝ - δ Ἶ 

10 ἀπεχρίϑη οὖν αὑτοῖς ὃ Ἰησοῦς χαὶ εἶπεν Ἢ ἐμὴ διδαχὴ 
2 ΒΥ ᾿] “ 

οὐχ ἔστιν ἐμὴ ἀλλὰ τοῦ πέμψαντός με, 117 ἐάν τις ϑέλῃ 
Ν ,ὔ 2 - - , - ων 

τὸ ϑέλημα αὑτοῦ ΄τοιεῖν, γνώσεται περὶ τῆς διδαχῆς ττότερον 
εᾺ - « ἜΝ ἐν ἐν 2.5 Γν, Ὧν ἡεϑονς  γνα 
ἐχ τοῦ ϑεοῦ ἐστιν ἢ ἐγὼ ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ λαλῶ. 18 ὃ ἀφ᾽ ξαυ- 
τοῦ λαλῶν τὴν δόξαν τὴν ἰδίαν ζητεῖ" ὁ δὲ ζητῶν τὴν δόξαν 

9 4ΔΡ --- νἱβαῃα8] εἰπών --- ἔμεινεν; ἀἷθ ρούϊβοῃθ βὐγιοίιν 16 ἰπ 
ΐ : »ᾶθ6 ϑαΐοιη Αἰχιῦ 6158. τη οϑβοῦ ἴῃ Θ]]αθαη. 12 περὶ αὐτοῦ {610 
τη ΟΕ β0ηθη. --- τηδηδρθὶη} τῷ ὄχλῳ ϑῖπ Ὁ [1 νρ --- τοῖς ὄχλοις ; Ῥὶὰ- 
ΤᾺ] γοη τηδπᾶροῖ Μί, Υ11, 28. Μο. Χ, 1 υπᾶ βομθύέ. 15 τηδπδᾶροίηβ] οὗ 
᾿Ιουδαῖοι, πὺν ᾧ ,(ατθαθ᾽, 8180 θη θη πυπρ. 16 ἅπαοταπρ' δηίβίατητηξ δἰ ΠΟΥ 
ΟΥΪΠΠΘΤπρ ἂἃπ ἄἀλβ μᾶυῆρο ἐξεπλήσσοντο οὗοΥ ἐθαύμαζον οἱ ὄχλοι. 
11 ἔτάτηθ}} ἔχ; δεν. ἀα5 ἔγαρϑηᾶθ 1} βίαίί ἃ υρὶ. χὰ Μί. ΧΙ, 2. 



θ4 Φομδηπο ὙΠ. 

58 Π0]Δ 15 511, 58}. Β0Π]6 15 δύ 7181} 1Πυ]Π6]1ρᾶ 1Π 1Π]Π18, π]ϑῦ. 

19 εἴπ Μοβθβ οαΐ 1218 σἱῦορ Ὁ 18} ΠῚ δἰμβηπη ᾿ἰσγᾶια ὑ8}}}Ὁ 

ΡῬαΐω υἱΐορ. ἤν 11Κ 8061} πϑα] πη Ὁ 86 ΠΟ 50 τηϑηδρθὶ 
18} 4οραπ: ὉΠΒΆ]ΡΟμ ΠΡ 18; ἢγὰβ ΡὰΚ 50Κ6 0 ἀϑα]Πηδη ὃ 

21 8ἃηα]Ποἵ [ΙΘϑὰ5 18} σἂν ἀἋἃ ἴπι: 8ἃ΄η γϑιχϑῦν σα αγίαδ, 8} 

8118] 5114 816 1Κ01Ρ. 22 ἀαρρθ Μοβθβ αὐραΐ ᾿ψν15 θπηδῖῦ, πὶ 

Ραΐθὶ ἴταπὶ ΜΟΒ6 51]81, δἷκ πιὸ αὐΐϑιη., 14} ἴῃ βαρ αῦο ὈΙμΊΔ1 

Τη8 Πη8η. 29. 8081 Ὀιμηδῖῦ ΠΙΠΡ Ἰηδηηδ ἴῃ ϑ8Όθαῦο, 61 ἢ] 

σεὐδ ταδὶ Ὑἱῦορ ραΐα ΜΟΒΘΖΙ8, θ᾽ 1185 ΠαύΖ00, ππῦθ Δ]]ὰΠᾶ 

τη Πη8 Π81]ὰ πῶ, οαϊαν δ 1η βαρ αΐο ἢ 24 ἢ] 500] 0 ὈΪ 5ὶὰ- 
πϑὶ., ἃΚ ΡῸ σαγϑιπύοη βϑαθα 50074 1}. 20 ἀοραμα Ρδη 5.18] 

ῬὶΖ6 Τα θαι] γηηθῖθθ: ηἢἰὰ 88. δῦ ΡΔΠΊΩΘΙῚ 80Κ)]8 Πα πΒΟΙΠΏΔῊ ὃ 

20 181} 881 ἃπαδαριθα τ 61}, 18} γαϊῃὺ ἀὰ ἰτηχτηδ πη αἰβαπᾶ. 

- ,ὔ 2... ἴΕ 2 , 7 ν 2 , 2 τοῦ σπτέμιψαντος αὐτόν, οὗτος ἀληϑής ἔστιν χαὶ ἀδικία ἔν 
ΦΟ ταν 2 γ7 2 - ΄ ς Ο Ν ,ὔ 

αὐτῷ οὐκ ὅστιν. 19 οὐ ωσῆς δέδωχεν ὑμῖν τὸν νόμον; 
- -Ὕ’ῃ - 2 - 

χαὶ οὐδεὶς ἐξ ὑμῶν πστοιεῖ, τὸν νόμον. τί μὲ ζητεῖτε ἀποχτεῖναι:; 
2 , τύοῶν ον ἘοῚ ως 2) , - 

20 ἀπεχρίϑη ὃ ὄχλος χαὶ εἰστεν Δαιμόνιον ἔχεις" τίς σὲ ζητεῖ 
ὦ - ΡῚ ὔ ) -Ὡ Ἃ, 5 3 - [δ᾿ 7 

ατοχτεῖναι; 21 ἀπεχρίϑη [Ιησοῦς καὶ εἰττεν αὐτοῖς Εν ξργον 

ἐποίησα καὶ πτάντες ϑαυμάζετε, 22 διὰ τοῦτο ωσῆς δέδω- 
χὲν ὑμῖν τὴν περιτομήν, οὐχ ὅτι ἐκ τοῦ Μωσέως ἐστίν, 
2 ἘΖ9) - , Ἀν )ὔ ,ὕ 27 
αλλ᾽ εχ τῶν πτατέρων, χαὶ ἕν σαββάτῳ πιεριτέμνετε ἀνϑρω- 

πον. 28 εἰ περιτομὴν λαμβάνει ἄνϑρωπος ἕν σαββάτῳ, ἵνα 
- -Ὡ Ψ 

μὴ λυϑῇ ὃ νόμος ]ωσέως, ἐμοὶ χολᾶτε ὅτι δλον ἄνϑρωπτον 
- 2 

ὑγιῆ ἐποίησα ἐν σαββάτῳ; 24 μὴ κρίνετε χατ᾽ ὕψιν, ἀλλὰ 
τὴν δικαίαν χρίσιν χρίνατε. 26 ἔλεγον οὖν τινὲς ἐχ τῶν 

Ἵ - Η] ἜΝ Ἁ - 3 -Σ΄ 

“Ἰεροσολυμειτῶν Οὐχ οὗτός ἔστιν ὃν ζητοῦσιν ατπτοχτεῖναι; 

20 χαὶ ἴδε παρρησίᾳ λαλεῖ, καὶ οὐδὲν αὐτῷ λέγουσιν. μή- καν ἐὖε “ταῤρησίᾳ ΣΎ ὍΣ ὑτῷ, ΜΟΥ Μὴ 

20 14} 40Ρυπ] χαὶ εἶπεν; ἌΟΥ ἄθῃ Ῥ]υτα] (πθῦθη ἃπάποῦ) νρ]. 7. 
22 βΒαθραΐίο] σαββάτῳ, ρΥἱθοβοηθ οδβυβίουπι, 5. σὶ Μί. ΧΧΥ͂ΙΙ, δ7. 
28 γἱίον Ραΐία Μοβοζί8] ὁ νόμος Μωσέως πῖθ Ἱ, 2 υἱὰν' τηᾶγοίη Ρὸ αἃ- 
1611αῖ6, ἄδ5. πδοῃροβίο!]θ αὐ α πίτηπιῦ β5θῃν οἷν ἄθπ γέ}, νἄμτομπα 

(5 τορίθυομάθ ποπιθη 1μπ πίομύ ΠαΡ, γρ]. βομχθ ΟἹοββαν Ὁ. 802 2. Βρα]ύθ, 
οι Καππ τηᾶπ ἃοἢ βαΐα 818 οἱρϑη]]ο.685. ἀθπιοπβίγα ν [ΙἌ850η, 8. Ζῖὶι 8, 
- 10] [6810 ἵπι Οτ] οἴ βοιθη πιηα δἰῦτί ἄθπ βαίσθαιι; 65. βοῃοιηύ δὰ8 ἔ Ζὰ- 
σοβοίχί ,51 οὐροὸ οἰτγουπηοϊβίοπομι δορὶ ΠομΟ ἴπ Βα] )αΐο ---- τα] δαΐθιηη 
αυϊᾷ ἱπάϊρπαμιῖηϊ δ 24. Ρὸ ρσαγαϊύοι βίαθα! τὴν δικαίαν χρίσιν; Θ᾽ αὐῦ- 
ΚΟ ρθρθῃ Β0ΠΒΕρ 65. ΡΟ ΒΟΉ ΘΝ. ΡΟΡυΆΟἢη. 20 ῬΆΙηΠ01] ὃν, ΟῚ ᾿ϑα]πηὰπ 
τηῖέ ἀαίιν, 19. 20 δοοιιβαίϊν. 



Φομαπηοα ὙΠ]. θῦ 

ἰθαὶ δαΐζο Ὀὶΐ ϑ8ιπ|ὰὶ αἰ καπβθάθῃ Ρὰϊ γΘῖκθ Ραῦθὶ 88. δῦ Ὁ] 

ΒΌΠ]αΙ Χυϊδίιβ 217 ἃκοὶ βῬᾷπὰ Καμηθηι ὨγαρΡΙῸ ἰδ: 
ΙΡ» Χυϊβίαβ ὈΠῸ αἰμὴῖὶρ, πὶ τηδηπὰ γαὶϊὺ ὨγαΡΙῸ ἰβύ. 14 ἔσε {0 

8. χορ δ ΡὰΠ ἴῃ 81} 1 β]αη 5. [658 18} αἰ ρα μα 8: 1841} τὰκ 

ΚαππὰΡ 78} υἱδὰΡ ΠγαΡΙΟ ἴηι, 18} αἵ 118 51101Π πὶ αἅ1η, ἃΚ 

ἰβῦ 5ῈΠ]ΘΙηΒ 886] βδηαϊᾶα ΤηἸκ, ΡΠ 118 Π] Καπηαθ: 29 1Ρ 

1Κ Καπη πᾶ, πηΐθ [τ ᾿πηΠηἃ 1Π| 18} 18. ΤῊ κ ̓ηϑδηα]αδ. 

80 δοκιάθαθιῃ Ρᾶῃ ἱπὰ ρα ηδη., 18} πὶ ΔΙ ΠΒΠΠ ὈΒ]ΔρΊἀδ τς ἜΣ 

ἃ πᾶ πᾷ πᾶπᾶπ, ἀηΐθ πα ἢ βαπαἢ} πὶ αὐ] α]4 ἢν 6118 18. Νε 129.» 

81 ΤΡ τηδηδρδϊ ΡΙ2Ζ08 ΤηΔ Πρ ΘΙ η8 σΘΙ Δ Ι ἀΘαΠ ἸΤΏΤη8, 1} --- 18 

78} ἀθρὰπῃ οἱ Χυϊβύθιβ Ρᾶη αἰπρ, 08] ΤηΔΠΔΡΊΖΘ1 8 ὑδι 18 

απ] αὶ Ραϊπιθὶ 88. ἑαυ 82 Παυβιἀθάση Ρᾷη ΕΔΥΘΙβα1θὶ5. ΡῸ 
τηϑηδρ θη ὈΙΓΟα] απ ἀθῖη ὈΪ.1πὰ Ραίδ, 

ποτε ἀληϑῶς ἔγνωσαν οἱ ἄρχοντες ὅτι οὗτός ἐστιν ἀληϑῶς 
ὃ Χριστός; 21 ἀλλὰ τοῦτον οἴδαμεν ττόϑεν ἐστίν" 

Ὁ δὲ Χριστὸς ὅταν ἔρχηται,. οὐδεὶς γινώσχει πόϑεν 

ἐστίν. 28 ἔχραξεν οὖν ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων ὃ ᾿Ιησοῦς καὶ 
λέγων Καιμιὲ οἴδατε χαὶ οἴδατε πόϑεν εἰμί, καὶ ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ 
οὐχ ἐλήλυϑα, ἀλλ᾿ ἔστιν ἀληϑινὸς ὃ πέμψας με, ὃν ὑμεῖς 
οὐχ οἴδατε. 29 ἐγὼ δὲ οἶδα αὐτόν, ὅτι παρ᾽ αὐτοῦ εἰμι 
χἀχεῖνός με ἀπτέστειλεν. 

80 Ἔζήτουν οὖν αὐτὸν πιάσαι, χαὶ οὐδεὶς ἐπέβαλεν ἐπ᾽ 
αὐτὸν τὴν χεῖρα, ὅτι οἴστω ἐληλύϑει ἣ ὥρα αὐτοῦ. 

81 Πολλοὶ δὲ ἐχ τοῦ ὕχλου ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν, καὶ 

ἔλεγον ὅτι ὃ Χρισξὴς: ὅταν ἔλθῃ, μήτι πλείονα σημεῖα 

ποιήσει ὧν οὗτος ἑποίησεν; 32 ἤκουσαν οὖν οἱ Φαρισαῖοι 

τοῦ ὕχλου γογγύζοντος σιερὶ αὐτοῦ ταῦτα, 

51 οἱ Χυϊβίιβ βῬᾶπ αἰτρ 081, 50 γοιυτηπίθη ΟἿ, υὑπᾶ 5Βοῃτθὶ θη 
Μαββιηδηπι, ϑίδιητμη - Ηθυπθ σ Χυϊβίμβ βᾶπ αἸΤῚῚΡ 1θ81 οἱ, σοὶ 61 τη ἴ1881ρ' 
1ϑῦ, ΜΔΠΥΘΠα 65 ὙΟΥ Χυϊδίιβ [6}16ὴ ψὔταθ, τὸ ἘΟΑῊΚ οοὺ ὅτι ὨδΌ6η. 
ΑἸ]ογαϊηρβ βύθῃῦ ἴῃ 80] Οἤθτη βίππθ Ὠδιῆρου Ραΐοὶ, ἀοοἢ Ὑρ]. βομα]Ζα Ο1ο8- 
ΒΔΥ Ῥ. 77, 2. ϑραϊίο. 

28 Κυππὺρ 18} υἱῖὰρ ἡ οἴδατε χαὶ οἴδατε, νρ]. σὰ Μί. Υ, 28. 
29 10 1Κ] ἐγὼ δέ 815 Ὁ τι ἐγώ. 81 ἰαυ]α1}}] ποιήσει; ὅθεν ἄθῃ 
ΘΟΠΪΠΟΩΥ ἀΟΥ ἔγαρθ 8. ζὰ ΠῚ, 4 υπᾶ ν. 85 [ο]σοπάθ. 82 Ἰπυπβαπαϊ ρα] 
χαὶ ἀπέστειλαν; δθοΥ ὰἢ --- χαΐ 5. Ζζὺ ΧΥ͂ΙΙ, 1 υπᾶ ὕρδοι ἀ16 οἰ μβοΐθ- 
Ὀαπρ ἀθ8 Ὁ} γρῖ. ζὰ 1 Ο. ΧΥ͂, 15. --- Ὡἃπάραβμίαμβ] ὑπηρέτας ὅτι ἀΐΘΒΟΥ 
5Β[6116 ὅπη ΠῈ δἃᾳ --- τοῦ ἕνα. 

Βεγηματάι, Μα]81Α. [ 



Ἂνς ΤΙ ΤΎΡΗΝ 

Ἷ 

06. Φομαηηθ5 ΥἹΙ. 

Ὁ --- 19 ΤΠ 58] ἀθάππῃ Δμα α ὐδη5 μὰ] ΒΥ ἰδ οῖβ 18} ρα] δαΠπ- 
δ 181 κηϊδίδη8 στ ἀ]λη5, οἱ ρα ἈΠοῖπα ἰμᾶ. 
Ρ΄-- 80 88. Ῥᾶμπαϊ (ὯΡ 1655: πὰ} 6101} ΠγΘ 11 τὴ] ἰΖγῖ8 ἵπη, 
δο 19 βὰπ σασοα ἀπ βϑιηπηᾶ 58. 6] Δ 6] χη ]]τ. 

Ρὰ -- 81 94 ΒΟΚΘΙΡ τὴῖκ 18} πὶ ὈΙΘῚΠΡ, 78} βᾶγϑὶ ἴῃ ἴκ, 715. πὶ 

Τηδ ΟῚ} αἰπηδη. 36. βΆγἢ αΘΡαΠμ μὰ] πα δ]ο 15 ἀπ 515 1η1580: 

᾿γδΟὙ8 88 51{1]1 σασοθῃ [6] γϑὶβ πὶ δὶ  αΐχηα, ἴπ8 ὃ πἰρθαὶ ἴῃ 

αἸἰδύδ θη ΡἋ0. 5111 ραρρδη 18} ]αϊθαη Ρίπάοϑῦ 836 ἢγὰἃ 

51181 βαΐαὰ νϑυσὰ βαΐθὶ 480: β0Κοὶρν τὰκ 7181} πὶ ὈΙΡῚΡ, 184} 

ῬΆΓΘΙ πὴ ἴἰκ, 718 πὶ ΤΡ αἰηδη 8 851 ἴῃ ἴῃ ϑρθαϊδθϊπ ἀδρα 

βαιητηδ, τ] Κ1]1ὴ ἀπ] 815 500} [6818 784} πτορίάα αἰβαπαβ: 1408] 

᾿γαπᾶ ᾿δα75]α1, σᾶροδὶ ΟἿ 115 14} ἀτ]ροῖαΙ. 38. 5861 σαϊδα- 

Ὀ6Ρ ἀὰ πηῖ8, βύᾶϑθυθ σἂ σϑη]θ]61η8, ΔΠΥΟΒ [18 ΥΔΙηθ δὶ 18 
ΤἹΠΠ8 Πα γαὐη8 Δ η41η5. 39. Ραΐαἢ βᾶη (Ὁ ὈΪ διτηδη Ραποὶ 

ΒΚα] ἀθ ἢ Π]τηδ μὰ] σα] Δα ] μα η5. αἀὰ Ἰπητηδ; απΐθ μἰ πδ8}}- 

Ῥᾶηαἢ γνὰβ ἃἤτηδ 88 γϑὶῃα 8η8 ἴπι} ππΐο [ΟΒ8 ΠΔῸΠ Ρδ 1} Πἰ 

Πα Π108 ν88. ᾿ 

2 ,ὔ ς ,ὔ «ς « οἱ Ἀ “ Ἀ Ἷ 

Καὶ ἀπέστειλαν ὑπτηρέτας οἱ Φαρισαῖοι καὶ οἱ ἀρχιξ-- 
-Ὁ-΄ Π 2 ' ρεῖς, ἵνα πιάσωσιν αὐτόν. 

. 3 3, ν ὑτὶ «, Ι 

88 Εἶπεν οὖν ὃ ᾿Ιησοῦς "Ἔτι χρόνον μιχρὸν μεϑ' ὑμῷν 
εἰμι, καὶ ὑπάγω πρὸς τὸν πέμιψαντά με. 

7 , , Ξ Ν 2 ἐπ τν4 ἈΠ {τὶ δι ον ; 
84 Ζητήσετέ μὲ καὶ οὐχ εὑρήσετε, καὶ ὅήτου εἰμὲ ἐγώ, 

- 2 -΄7 5“ ΕΥ̓͂ « »-ο᾿ 

ὑμεῖς οὐ δύνασϑε ἐλϑεῖν. 868 εἶπον οὖν οἱ Ιουδαῖοι πρὸς 
« 7, -- ὲ ᾿ ΄ ο ς - 2 Ἐκ κ 

ἑαυτοὺς Ποῦ οὗτος μέλλει σπτορεύεσϑαι ὃτι ἡμεῖς οὐχ δὑρήσο- 
Ψ ’ ἣξ γ ἈΝ Ν “Ὁ ς 7ὔ ’ 

μὲν αὐτὸν; μὴ ξἰς τὴν διασπορὰν τῶν “Ελλήνων μέλλει πο- 

ρεύεσϑαι χαὶ διδάσκειν τοὺς “Ἕλληνας; 806 τίς ἔστιν οὗτος 
Ὰ γ΄, Ι͂, 

ὃ λόγος ὃν εἶχτεν Ζητήσετέ μὲ χαὶ οὐχ εὑρήσετε, καὶ ὅπου 
εἰμὲ ἐγὼ, ὑμεῖς οὐ δύνασϑε ἐλϑεῖν; 81 ἐν δὲ τῇ ἐσχάτῃ 

- “ - ξυ ὃ -- ΝΡ 

ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς ξορτῆς εἱστήκει ὃ Ἰησοῦς καὶ ἔχραξεν 
-- ἊΨ Ἁ Ὶ Ν ,ὔ ς 

λέγων ᾿Εάν τις διινᾷ, ἐρχέσϑω πιρὸς μὲ χαὶ πινέτω. 88 ὃ σιι- 
Ε ς ͵ ΡΤ" - 

στεύων εἰς ἐμέ, χαϑὼς εἶπεν ἡ γραφή, ποταμοὶ ἐκ τῆς κοι- 
΄-“ "" ΩΣ Ὸ- “ 

λίας αὐτοῦ ῥεύσουσιν ὕδατος ζῶντος. 39. τοῦτο δὲ εἶχεν τιερὶ 
"»" τ , γ 

τοῦ σπινεύματος οὗ ἤμελλον λαμβάνειν οἱ πιστεύοντες εἰς 

38 Ῥαη] ,ἀαπη᾽ χιβαίζ. 8 Βίιάο --- μί408] τῶν Ἑλλήνων -- 
τοὺς Ἕλληνας, 5.ὄ χὰ 1 Ο. Χ, 32. --- πἰθὰ}} μή, “ν6 1 }61π40 ἔταρθ, Ὑγο οὶ 
Βοἠαμαπρ ουγαχίοί τῖσᾶ: , 5016 οὐ πίοι. Υρῖ. Ὑ1Π, 22. 81 Ῥδιυγβ]αῖ] 
διιψᾷ, ὕλον ἄθπ ὀοπαπούίν 8. σὰ Μί. Υ͂, 28. 89. διπιὰ 88 υϑῖμα ἃπᾶ ἵπι] 
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40 Μαπᾶραὶ Ρὰμ Ρῖχοβ τηδηαροίηβ ΒΒ] Δ ἀΔη8 Ρ1Ζ6 μὴν --- 82 
γα ἀΟΡὰπ: 88 ἰδῦ Ὁ βη]αὶ 8 Ῥγαπίοίθθ: 41 8.181} 

4ΘΡαη: 88 ἰϑὺ Χυϊβίαβ; 

απ ἀΟΡαπ: θὰ] Ρὰᾷὰ 8 (Δ] 6111] ΧΥϑῦΒ. ΑἸΤΪΡ ὃ Ρρ' ---- 88 

45 ηἶὰ σα ΠΙΘ] 61 η5 ΠᾺΡ Ραϊοὶ ἃ8 ἔγαϊνὰ [λγ6 115. 18}} 8 Β6}- 
Ἰαἰ παῖπη γϑῖ δα, βᾶγΟὶ γὰβ Πανοὶα, Χυϊϑῦαβ αἰ} ὃ 

48 ῬδμαἢΝ τη Ἰββα 188. ἴῃ Ρ᾽Ζαὶ ΤηΔηρ ΘΙ. γὙ8 7} Ὀὶ ἴπΠἃ. ρά --- 84 
44 ϑυση}}}} Ρᾷῃ 126 γ] ἀθάπῃ (ἈΠ πὰ, ἀΚΟὶ πἰ ΔΙ ΠΒΙ ΡΘ - 8ὅ 

ὈΒ]αρΊαἃ πὰ ἰηὰ ΠΔΗΔΏΗΒ. ἢ γὐνλ 
45 ΟδΙβὰη. Ρᾶῃ ΡὰϊΪ ἃπαθαμῦοβ ἀμ βαϊπὶ ΔΌΠΠἸβύδΠη ρᾳ -- 86 

σα] 18} ΕΔΓΘΙΒΑΙ ΠῚ, ΡάΓ ΟΡ ἀπ ἰτὴ 7αϊμαὶ: ἀαΠγ6 

αὐτόν" οὔπω γὰρ ἦν πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπ᾽ αὐτοῖς “ὅτι Ἰησοῦς 
οὐδέπωὲ δοξάσϑη. 

Βοὸν 40 Πολλοὶ οὖν ἐκ τοῦ ὄχλου ἀκούσαντες τῶν λόγων ἔλε- 
γον Οὑτός ἐστιν ἀληϑῶς ὃ προφήτης. 41 ἄλλοι ἔλεγον 

Οὗτός ἐστιν ὃ Χριστός" 
Ἄλλοι ἔλεγον ηὴ γὰῤ᾽ ἐχ τῆς Γαλιλαίας ὃ Χριστὸς ἕρ- 

χεται; 42 οὐχὶ ἣ γραφὴ εἶπτεν ὅτι ἐχ τοῦ σπέρματος Δαυεὶδ 

χαὶ ἀπὸ Βηϑλεὲμ τῆς χώμης, ὕπτου ἦν Δαυείδ, ὃ Χριστὸς 
ἔρχεται; 

, 1 γ - ἐλ 1}. , ἐὰν, 
48 Σχιίσμα οὖν ἕν τῷ ὄχλῳ ἐγένετο δι᾽ αὕτον. 

44 Τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν ἤϑελον πιάσαι αὐτόν, ἀλλ᾽ οὐδεὶς 

ἐπέβαλεν ἐτ᾽ αὐτὸν τὰς χεῖρας. 
ΕΣ Ἐ. - , Ν Χ 7 - Ν 45 Ἤλϑον οὖν οἱ ὑπηρέται πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ 

Φαρισαίους, χαὶ εἶπτον αὐτοῖς ἐκεῖνοι 4ιὰ τί οὐκ ἠγάγετε 

41 Ῥᾶὰ ποῦ ΒθηΖο]1υ5 ἃ. ἃ. (Ὦ Ρὰ ἀοΥ Βδπαβοῃ τσ, Ρᾶὰ ἴῃ ἀθΥ 
ἔγαρ π|6.ὄ 1,0, ΤΧ, 46 ρα]αὶρ Ῥδη τηϊΐομβ ἴῃ 15 Ραία ἤγδυ]15 θᾶ 1Ζ6 τη δ1βύβ 
γοδὶ ὑπᾶ 1 Ο. ΧΥ͂, 29 1601 41115 ἀδιβδη5 πὶ υὐτοϊβαηᾶ, ἀυῆνο Ρᾶὰ ἀαὰρ- 
Ἰαπᾶ ἴδυν 18. 44---ὅ2 Απροιησύ ὅΚοὶσ. Μάαβθπι. Ρ. 51 ὕρρβίσ. ρ. 41 ἢ, 
{6115 τ ΟΤΈΠΟΝ., (6115. ἄθπὶ Β1ΠπΠη6 Ὡ8ΔΟἢ τπᾷ τπη ΒΟ γΘΙ ὈΘηΩ, 

πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπ᾽ αὐτοῖς Ὁ ἴ -- Ἐ6Ὶ, πνεύμα τὸ ἅγιον, δπάθΥΘ 
πνεῦμα, πνεῦμα δεδομένον, πνεῦμα τὸ ἅγιον δεδομένον; ἂὺ8 ἔ ΒομοΙηύ 
88 ἴτὰ πἰσῃΐ Ζὰ βΒ(δτητηθιι, ἄα ἄϊο86 παηἀβοητη μα: οποπᾶππι ογαύ βρ1Υ]- 
ἴπ5 βᾶποίιβ ἴη οἷβ.᾽ 40 Ρἶζο γαυχθ} τῶν λόγων; σθηϊεῖν ἀ6Υ 8806 6] 
Βιαυβίδη πὰ ἱπὶ 90}. (Χ, 106. ΧΥΠΙ, 81. ΧΙΧ, 18). 46 Ραᾶγυ}} χαέ, ΜΠ 
ΠῚ Το, ΥΠ; 151.80: 

5 Ἢ 



θ8 ΨΦομδηηθα ὙΠ. 

ἢἰ αὐΐαθπμαρ ἱπα 46 δΔιαποίαη μὰ] ἃπαθαμθοθ: πὶ Πγαπμαη 

ΑΙΥ τοῦϊάα Ἰηϑηπηᾶ ϑύαϑΥθ 8ἃ τη8πη8. 47 δΔηΘΠοΟαη Ρᾶη ἴτὴ 

ΡαΪ ἘΔΥΘΙβ8 1618: θὰ] 18} 7105 δίαϊ γᾶ] 5100} 48 88] 8 
ΔΙΏΒΗΠΠΠ Ρ1Ζ6 1ΤῸ1Κ6 οὩ]ΔΙθΙ 4641] πη ΔΙΡΡᾶιὰ ΕΓ ΘΙ8818 ὃ 

49 81]ἃ 80 Ἰηϑηδρθὶ, βαϊθὶ π1 Καμππη Υἱοῦ, [τα] ραπδὶ βἰπᾶ. 

ὅ0 4ἂΡ ΝιΙκαιάθηηβ ἀὰ ἴπη, 5861 δἰ]. ἀπ ᾿πητηδ ἴῃ πη, 

Β.ΠΩΒ ὙἹΒΆΠΒ 120: 561 [08] γἱῦοΡ ἀπ881 500}1} τηᾶηπδῃ, πα] 

ἔδυ ΡῚ5 ἢδαθ0 10 ἴσα ἰητηὰ 18} πἰκαππδι ῃγὰ ἰδα]δ] ὃ 
ὅ2 δΔηαΠποίαη. 18 ἀΘΡρὰμ ἀὰ ᾿πητηᾶ: 1081 18} Ρὰ τ΄Ά5Ὰ ὍΟδ]οὶ- 

Ὁ) 

αὐτόν; 406 ἀπεχρίϑησαν οἱ ὑπηρέται Οὐδέποτε ἐλάλησεν 
[φ] γὔ ς τ {ἐπ} Ρ] , 

οὕτως ἄνϑρωττος ὡς οὗτος ὁ ἀνϑρωπος. 41 ἀπεχρίϑησαν 

οὖν αὐτοῖς οἱ Φαρισαῖοι Π]ὴ χαὶ ὑμεῖς πετλάνησϑε; 48 μή. 
2. - ) ΄ οεψ ΕῚ ΚΩ͂Ν ΝΟ» - 

τις ἕχ τῶν ἀρχόντων ἕπίστευσεν δίς αὑτὸν ἢ ὃκ τῶν Φαρι- 
,ὕ ᾿ 49 ὙΝ ΟΣ λ τε ς Ν ͵ Ὰ, 7 

σαίων; ἀλλ᾽ ὁ ὄχλος οὗτος ὁ μὴ γινώσκων τὸν γόμον 
2 Ψ , 5 7 ΄ ν 2 , “" ϑ 

ἑγιχατάρατοι εἰσιν. ὅ0 λέγει Νιχοδημος πρὸς αὑτοὺς, ὁ ὃλ- 
Ν ἊἋ ΕΝ ΄ χά ὍΝ Ύ Εν τύπον Ἂς χοίς ΄ 

ϑὼν πρὸς αὑτὸν νυχτὸς, εἰς ὧν ἐξ αὐτῶν, 81 ὴ ὃ νόμος 
- 2 - , 

ἡμῶν χρίνει τὸν ἄνϑρωπτον ἐὰν μὴ ἀχούσῃ παρ᾽ αὐτοῦ πρό- 
Ν - -Σοο 2 5 3 - 

τερον χαὶ γνῷ τί ποιεῖ; ὅ2 ἀπεχρίϑησαν χαὶ εἶπτον αὐτῷ 

40 ῬΚοῖτ : δηάμοίαπ Ρᾶη δὶ διαθαμίοβ αἰραπᾶδηβ βαίθὶ πὶ Ὦνδη- 
Ὦση οοῦ; ΟὈΡΊΘΙΟἢ ΘΓ δο Ὁ ὁέ συΐάρεί πᾶ ἃ π80) τη] ] ΒΥ] οἰ πο ἰ θὲ 
αἰδοπίοβ, ὁ δ ἀἰχϑυαηΐ 11115, 50 δύ ἀοοῖ Καὶπη 8ῃ δἰπθ ἱπίθυροϊδίϊοπ 685 
ἰοχίθβ (ον Κ]κ. πϑδοὴ ἅδὺ [Ιἰα]ὰ, σὰ ἀθηῖθη, (ἃ 1. ἀοΥ ν΄, ἀθυύββι θη οἱ ΠΗΥ 
85 4θπὶ ρϑαδομίπι556 οἷὔισί, 2. μη] 10η6. ΔΌ ΘΙ Ομ προη σνοπὶ ΟΥ̓ ΘΟ ΒΟΠΘ αι. 
ΘΟ ἴῃ Οοα. Ατρ. ὙΟΥΪΚΟΙΊΠΠΘΠ, ΜἨὸὲ ΧΙΠ, 86 δηδῃαῆαμπαβ [68 4} -Ξ 

ἀγχιεχρίϑη ὁ ᾿Ιησοῦς απ ΧΥ͂ΙΠ, ὅ. 87. Ὠϊ65 σϑρθη πιϑίηθ ἐγ μου δηβι οί 
Κυ. ὕπίουβ. 2 ρ. 8. 47 50}, ἥἴκοῖσ. β'αΡ. 48 Ἑδγοίβαῖθ, ὅδ κου. 126 
Ἑδτοῖβαῖθ. 50 1Ζ86, α΄6 παπάβομχι 'χθῖ. 51 τπηδηπδῃ κοί σθῖη8, τηδΠη8, 
ΟΑ ἐαιβομ. δὅ2. δηδμοίιμ 74} 4ορυπ ἄπ ἱπηπια, ϑἰκοῖν. δπαάμοίαπ αἰ βαμάδῃβ. 

40 ϑνᾶ8ν9] ὡς; 485 γΟΥΒΟΥρΡΟμομᾶθ οὕτως [610 ψῖθ Π Ο. ΙΧ, ὅ. 
48 581 δι Δἰπβηιη} μή τις; ΟΌΘΥ ἀδ8 σιρθοβοίζίθ 881] υρὶ]. Μο. 1, 12. --- 
Βαϊ υ 1 4641] ἐπίστευσεν; ΑΟΥ οοπ͵υποίν ψ|ὸ Μί. ΧΧΥΝ, 44 Ὦναπ βυκ 
ΒΘΏΨ ΌΤΙ Βτιοάαραπᾶ -- 14π πὶ Δηαθϑῃ 01 46 θ]τηᾶ Ρυϑ} ὑπ ΤΟΙ ΒΌΘΕΙ 
Ῥανὶυβ ἴῃ ᾿ἰζγαγα ὈΒΏΓΔΙΩΙ 5 γῶῚΡ ἀΙρΡαὰ ἴῃ πᾶιηῖπ Ῥαν]αὰ8 ἀδαρί αὶ γοΒ9 1} 
ΥΡΙ. ΚύμΠου ἴθ Βατύβοιι αοσπι. ϑἰαᾷ. Ρ. 96. ἔὔθτῖρομβ βύθῃῦ πὰν Πΐου 788 
(1α -α 1816) ἴπ αἰτθοίου ἴταρθ, ᾿πδ ΠΝ, 1. 1 Τιτη: Ὑ, 10. 60 Ἃὰ 
118, ἴΠ πᾶ 0} πρὸς αὐτὸν γυχτός ΤῸ κύ. 1114 νρ -- πρὸς αὐτὸν 
πρότερον, πρὸς αὐτὸν νυχτὸς τὸ πρῶτον, νυχτὸς πρὸς αὐτόν. ἴοι 
ἴῃ παρύ 5. χὰ 1 Τίπι. ΥἹ, 16. 561 πἶθαϊ ἔλανΡῚΒ μδυβοὶ Ρ ἔγαπι ἱπαπηᾶ ἐὰν 
μὴ ἀχούσῃ παρ᾽ αὐτοῦ πρότερον (πρῶτον) ἘἙΘᾺΚ αὶ νρ, ἐὰν μὴ ἀκούσῃ 
πρῶτον παρ᾽ αὐτοῦ ΒΌ1, 6134; πὰ ἢ βθϊπητηύ ρόπαι ἀρθυθῖη : , 181 
ΡΥΪα8. ἀαάϊοτὶ! ἂὉ 6ο᾽. 
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Ἰαΐὰ ἰ59 ἀββοκοὶ 18} βαῖῃν Ραΐοὶ ρσγαῦίοῦιϑ τ5 Δ] Ια πἰ 

ὈΤΥΘΙΒῚΡ. 

ὙΠ, 12 Αἰΐτὰ ἀπ ἴπὴ 1Θϑι8 τοῦϊαα ΡῈ}: 1 ἴπὶ ΠΠπΠᾺΡ 

τὴ ΒΘ ἰδ: 5861 Ἰαἰβύθι τὰκ, πὶ σαρΟῚΡ ἴῃ Υἱαΐχα,, ἃ ΒΔ] 

᾿ϊὰ Π} θα ΐπα]8. 18 βάπαῃ ἀοΡὰμ ἀὰ ἰτηπηὰ βᾷὶ ΕἌΓΘΙΒ8 1618 : 

Ρὰ Ὀὲ ΡὰκΚ 5108 γοϊῦνοαθῖβ; 80. γοιύγοα! θα βοὶπα πἰϑῦ 88}- 
Ἰοῖπᾶ. 14 Ὡπαάμοῖ Τοϑ8 18} αΡ ἀὰ ἴπι: 784}} 180α1 [κ νοὶὺ- 

γοῦ]α ὈΪ τὰκ 5110, 5 η]ὰ ἰδὺ 80. γοιὐγοαϊθα τηθὶπᾶ, ππῦθ 
γαϊῦ ΠγαΡΓΟ αδπὶ 18}} γὰρ ρα]; θ᾽ 118 πἱ υἱδαρ ΠγΔΡΙῸ 

αἰπηῖὰ ἃἰρΡαὰ ἤν σα] θὰ. 1 115 Ὁ [οἰκὰ 50}10., 1Ρ 1κΚ πὶ 

βίο]. αἰππομπη. 106. ΔΡΡᾶπ 18 041 500] 1, βύαιδ τ] ηἃ 88Π- 

Ἰοῖμα ᾿ἰδῦ, πηΐθ ἃΪη8 πὶ πη, ἃἷς ἴκ 181} 8861 βαμαϊαδ τὴ1Κ αὐᾶ. 
17 18} βᾶπ ἴῃ υἱϑοάα ᾿χγαυϑιητηδ ΘΘΠ16}1} δῦ βαΐθὶ ὑνδα 76 

ΤΠ ΠΠ6 γον! θα 5. πη]ὰ δύ. 18 11 πὴ 8861 ψριύγοα]α ὈΪ της 
5|108π., 18} νοὶῤυ 61} ὈΪ ταὶκ 5861 βδπαϊαδ τη} αὐΐᾶ. 19 α6- 
Ρὰῃ Ρὰπ ἀὰ [πητηᾶ: ἤγδι ἰϑὺ 88. αὐδῶ Ρ61Πη8 ὃ 

Π]ὴ χαὶ σὺ ἐχ τῆς Γαλιλαίας εἶ; ἐρεύνησον καὶ ἴδε ὅτι σπτρο- 

φήτης ἐχ τῆς Γαλιλαίας οὐχ ἐγείρεται. 

ΥΠ1|, 12 Πάλιν οὖν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς ἐλάλησεν λέγων 

Ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου" ὃ ἀχολουϑῶν ἐμοὶ οὐ μὴ πε- 
ριπατήσῃ ἐν τῇ σχοτίᾳ, ἀλλ᾽ ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς. 18 εἶπον 

οὖν αὐτῷ οἱ Φαρισαῖοι Σὺ σιερὶ σεαυτοῦ μαρτυρεῖς" ἡ μαρ- 
τυρία σου οὐχ ἔστιν ἀληϑής. 14 ἀπεχρίϑη Ἰησοῦς χαὶ εἶπεν 
αὐτοῖς Κἂν ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ ἐμαυτοῦ, ἀληϑής ἐστιν ἡ μαρ- 
τυρία μου, ὅτι οἶδα πόϑεν ἦλϑον χαὶ στοῦ ὑπάγω" ὑμεῖς δὲ 
οὐχ οἴδατε στόϑεν ἔρχομαι ἢ ποῦ ὑπάγω. 15 ὑμεῖς κατὰ 
τὴν σάρχα χρίνετε, ἐγὼ οὐ χρίνω οὐδένα. 16 χαὶ ἐὰν κρίνω 
δὲ ἐγώ, ἡ χρίσις ἢ ἐμὴ ἀληϑής ἐστιν, ὅτι μόνος οὐκ εἰμί, 
ἀλλ ἐγὼ καὶ ὃ πέμψας μὲ πατήρ. 17 χαὶ ἐν τῷ νόμῳ δὲ 
τῷ ὑμετέρῳ γέγρατιται ὅτι δύο ἀνθρώπων ἡ μαρτυρία ἀλη- 
ϑής ἐστιν. 18 ἐγώ. εἰμι ὃ μαρτυρῶν σπιερὶ ἐμαυτοῦ, καὶ 
μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ ὃ πέμιγψγας μὲ πατήρ. 19 ἔλεγον οὖν 
αὐτῷ Ποῦ ἔστιν ὃ πατήρ σου; 

ΥΠ, ὅ --- 1Π]|,11 6016 ψτῖθ ἴπ δῖα ΑΒΟΙΤΧ 274 Ὁ" ἘΠ1ᾳ. 12 αἰέτγα) 
πάλιν, οὖν {601 14 5ι}}8] ἀληϑής, ἀϊ65 δά]θοίίν (ποθοη βαπ]θῖπδ 16) 
ΠῸΓ ὨΟΙ ππᾶ 17, ἄδλνοῃ 5ιπ͵]ὰ (βαρ 5ι.) υὑπᾶ βιπ]αθα. 16 ΔΡῇὈᾶπ 608 
5ί014) χαὶ ἐὰν χρέγω δέ; 5οπδί ρον }]10}} 718} - βᾶπ --- χαί- δές 19 16} 
Ρ80] χαί; Ῥᾶμ ἄθπι βρυίθοι, ἄν θῃίβρυθομβομα; οἱ ρομί 0} τϑοαριτυ] τὲ 95 



το Φομδηηθβ ΥΠ]|. Ἄ 

ΡΖ --Φ 87 Απαμοῦ Ιοϑ5: πὶ τὴκ Καμπὰν π1ἢ αὐδη τηθῖπᾶπδ: ἱὉ 

Τὸ 119γη11 Καμρθᾶθὶθρ, 14} βαὰ αὐδαπ γηθίπαηδ Καμῃ 686}. 
ΡᾺ --- 88 20 Ῥο γνδυχᾶδ τοῦϊάδ ἴῃ ραζϑα γα Κῖ0 [Δ ]5]8 8. 1ῃ 81}; 
7, 242 - Νς 1590 8} δΠΒ πη. ΠῚ [1}8}} ἴη8, ἀμί Δα Ραμα πὶ αϑ1ὴ ΠΥ611ἃ 18. 

ΡΞ νὰ 21 Ῥᾶπαῃ 4Δ}0 αἰΐγα ἀπ ἴτὴ ΤΟθαΒ: [κ σφ. 61 θα, 78} Β0ΚΘ6ῚΡ 

ΤῊ Κ, 18} ἴῃ Τταυδαγ ὐα] ᾿Ζγαγαὶ σαι ρη]}; ρδαθὶ [Κα σαρρᾶ, 

705 ΠῚ ΤηΔΡῸΡ αἰπη8η. 22 ἀρὰ ρᾶπ [π|ἀ81615: ηΪθ81 δα] πηδὶ 

515 51101π, 6] φρὶρ: βδᾶθὶ 1 σᾶσρα, 115 ὩΪ ΤηΔρΡῸΡ αἸτηδη ὃ 
28 18}} 0} ἀὰ ἴτῃ [Θϑ8: 1015 ᾽18. βαΐπὶ ἀΔΙΔΡΙῸ 5110}, 1Ρ 1Κ 

18 βδῖτη ᾿ΠΡΆΡΙΟ ἴπ|; 1015 8 βδηηπη8ἃ [αἸΤηγαὰ 51], 10 [Κ πὶ 

1 08 Ρδιημηᾶ ἰδἰτηναι. 24 ᾺΡ πὰ ᾿ΖΥ]8 βαΐθὶ σϑαθαθηρ 

ἴῃ {ταν 11 ἰχγαυϑίτη; 1808] δὰ Πἰ ρα] 610 βαΐθὶ ἱΚ 

ἴῃ, φσϑαδαΡηΡ ἴῃ ΠΠαυδα  ]1 ᾿ΖγΔΥ τη. 20. βῬΆ.ἢ αΘΡαη 
ἀὰ πη: Ρὰ ᾿γὰβ ἰδῦ 18} 4 ἀἃ ἴτχῃη [65ι85: δηδβίοαθ] 8, 

2 5) - . 

“Απεχρίϑη Ἰησοῦς Οὔτε ἐμὲ οἴδατε οὔτε τὸν πατέρα 
μου" εἰ ἐμὲ ἤδειτε, χαὶ τὸν πατέρα μου ἤδειτε ἂν. 

20 Ταῦτα τὰ δήματα ἐλάλησεν ἐν τῷ γαζοφυλακίῳ δι- 
’ὔ Ψ» - « «ὦ ΒΡ] 4 9 

δάσχων ἐν τῷ ἱερῷ" καὶ οὐδεὶς ἐπίασεν αὐτόν, ὅτι οὕτω 
᾿] , ς ο΄ 3.) -- 

ἑληλυϑει ἢ ὡρα αὑτοῦ. 
Ῥ1 ΕῚ - ἘΣ - 2 

21 Εἶπεν οὖν πάλιν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Ἐγὼ ὑπάγω, καὶ 
ζητήσετέ με, καὶ ἐν τῇ ἁμαρτίᾳ ὑμῶν ἀποϑανεῖσϑε" ὅπου 
έν ς “ ς - 2) , Ρ] - 2 Ὁ « 
ἐγὼ ὕπαγω, ὑμεῖς οὐ δύνασϑε ἐλϑεῖν. 22 δλεγον οὖν οἵ 
2 - , . Τα ! ο , ο ΡΝ 1: , 

χτενεῖ ον, ὅτι . Ὅτ : Ιουδαῖοι Πήτι ἀποχτενεῖ, ξαυτον, λέγει “Οττου ἐγὼ ὑπάγω, 
- Ψ ͵ -- Ἢ -“- - 

ὑμεῖς οὐ δύνασϑε ἐλϑεῖν; 28 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ὑμεῖς ἔχ 
- - -" , 

τῶν χάτω ἐστέ, ἐγὼ δὲ ἐκ τῶν ἄνω εἰμί" ὑμεῖς ἔκ τούτου 
- ΄ 2 - 

τοῦ κόσμου ἐστέ, ἐγὼ οὐκ εἰμὲ ἐχ τοῦ χόσμου τούτου. 
Ἣν "ἢ ς - (Ὗ Ρ] - γ -»-᾿ τ Ἶ, ι 4 - 

24 εἶχον οὖν ὑμῖν ὅτι αἸτοϑανεῖσϑε ὃν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν" 
ἊΝ - - 

ἐὰν γὰρ μὴ πιστεύσητε ὅτι ἐγώ εἰμι, αἡτοϑανεῖσϑε ἐν ταῖς 
ς , ς εἶ 2, Ἵ Ἄ.Ὁ νϑὴ κα οῖ , ᾽ ᾿ Ἵ ἁμαρτίαις ὑμῶν. 26 ἔλεγον οὖν αὐτῷ Σὺ τίς εἰ; καὶ εἶπεν 

2 - 2 - ΄ ͵ - - 

αὐτοῖς ὃ Ιησοῦς Τὴ ἀρχὴν, ὅτι καὶ λαλῶ ὑμῖν. 20 πολλὰ 

ΠΥ ΘΎΡΑ ν᾿ ΜΉ» ῳᾳ00» τ ον Ὁ ΨΚ» Ἢ 

ἄθπ Ὀοάϊπρυπρθδαίχ ,ἴπ ἄθπι [Ὁ110᾽, ψ|0 ἅμ ,50᾽. ἘΠ’ πίτητηΐ α16 2, 506116 
ἴτη ϑαΐΖθ οἷπ. [Ρ τ εὖ ἴπὶ ἰσυθαϊοη Ῥοαϊπριπρδαῦζ, ὈΟΒΟΠΟΘΥΒ ἴπὶ ΦἘ. 
20 τοάϊα] ἐλάλησεν ϑ81π ΒΌΚΙ, 1ᾧὃὉ} .---- ἐλάλησεν ὁ ᾿Ιησοῦς. --- ραοίγ- 
Ἰαϊκῖο] γαζοφυλακίῳ, φτὶθομ βοῖθ οαδιιδίοσιη. 22. πῖθα}}] μήτι, ,801100. ΘΥ 
πος 510}. 5860108ὺ ὑδάῤοπ᾽ Υρὶ. ΥἹ], 85. 28 648Ρ] εἶπεν οὔθν ἔλεγεν --- 
Τ65..5] [6810 τὶ ΟΥθο Ιβοθθη; 65. βίδιημη αῖι5 {. --- 1 [κΚ] ἐγὼ δέ ὉΓᾳ 
--- ἐγώ, νἱθ]]οίοι! δῦ 10 ρ] ΘΙ ΟΠ [4115 ατι5. ΓΘ ]Θμπ. 25. ἀπαβίοαθι 8] τὴν 
ἀρχήν ἃ, ᾿. τὴν ἀρχὴν (νοι ἀπίαπρ' 81) λελάληχα ὅτε χαὶ λαλῶ ὑμῖν. 



Φομᾶπποα ΥΠ|. ταὶ 

Ραΐοὶ 718}} τοᾶ]ὰ ἅὰ ἰζνῖὶβ. 20 τηδηᾶρ' 51] ὈΪ 1Χ2018 γ 0 ]Δη 
781} βίο)αῃ ; ἀκοὶ β8θὶ βαμαϊαα ΜῊ] Κ, 8.761η8 δύ, 18} 1Κ βαῦθὶ 

παιδιὰ αὐ πη, Ραΐα τοῦ] ἴῃ Ρδιηηλὰ [αϊνααμ. 210 ἢ] 

ἔΌΡαπ μαΐοὶ αὐΐαπ ᾿πὶ 4}. 28 ἀαραϊ μὰ ἀὰ ἰὴ [68118: δᾶ 

ΒΔ Βα ΟῚ Ρ Ρᾶπα δι Ἰηδη8, Ρᾶηπ} ὉΠΓαΠμηΔ 10 Ραΐοὶ 1Κ ἴπ], 

ἼΔἢ αἵ τηϊβ Β1101π ὑαπ)α ΠῚ γα ηῦ, αἷς βνάβυο [αἰβια τ] αὐϊα 

τηθίη8, Ραΐα τοᾶ]ὰ. 29. 18}} β8θὶ βδηᾶῖαα τ}, τ] 1118 ᾿δῦ; 
πὶ ὈΠΔῚΡ Τ8 ἃἰπαπηπηα αὐΐὰ, πηΐθ 1 βαύθὶ 1ΘΙΪκα 1} ἸΠ]Πηᾶ, 

αι)α β᾽πύθῖπο. 80. βαΐα ἱπηπηὰ ΤΟ] ]η, τηϑηδραὶ ρα] Δ }}]- 

ἀθάπη ἱπηπιᾶ. 31 ΡΆΠ} 4} Τ[οϑ8 αἀὰ Ραΐπὶ οὩ Δ ] Δ ΠἀΔΠῚ 

515 Πιάἀαίππι: Δ 0Ὰ] 118 σαβία μα! ἴῃ νθγ δ τη θ] ΠδΙη1ηἃ, δ] 

ΒῈΠ7αΪ ΒΙΡΟΠ]ΟΒ. ΠΟΘΙ ΠΔῚ 5100, 92. 1. υἱκαπηδι} 58η]ἃ, 18} 

80 5η]ἃ {1ἸῚΠΔΠ5 2018 ὈΙΡΟῚΡ. 98. ΔπαΠποαῃ ᾿πητηὰ: [αΪΥ 

ΑΡΥΆΠΔΙΗΪΒ. 5 ππι, 18} αἱ ΤΠ Ππη Βα] Κποάθα πη αἷν Πγδη- 

μὰπ; πγαῖγα μὰ αἸΡ15 Ραῦθὶ Ε01]81 γαῖ 84. δηαποῖ ἴπῃ 

ἔχω περὶ ὑμῶν λαλεῖν χαὶ χρίνειν: ἀλλ᾽ ὃ πέμιψγας μι ἀλη- 
2 « ) Ὁ -Ὁ- ωϑι 

ϑής ἐστιν, χαγὼ ἃ ἤχουσα παρ᾽ αὐτοῦ, ταῦτα λαλῶ εἰς τὸν 
,ὕ ᾿) -Ὁ 

χόσμον. 21 οὐχ ἔγνωσαν ὅτι τὸν πατέρα αὑτοῖς ἔλεγεν. 
«1 ΕΣ 2 "» εν τὰ ἘΠ ΟῚ ἢ ΄ ᾿ ἊΝ - 

28 εἶσχτεν οὖν αὐτοῖς ὃ Ἰησοῦς Ὅταν ὑψωώσητξε τὸν υἱὸν τοῦ 
! " 2 Ὁ 

ἀνθρώπου, τότε γνώσεσϑε ὅτι ἐγώ εἰμι, χαὶ ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ 
- 2 ’, 2 Ἀ ᾿ ΞΕ ’ ,ὔ ς , ἴω 

ποιῶ οὐδέν, ἀλλὰ καϑὼς ἐερύρα παν νει μου, ταῦτα 
-» 2 ων 

λαλῶ. 29 χαὶ ὃ πέμψας μὲ μετ᾽ ἐμοῦ ἔστιν" οὐχ ἀφῆκέν 

με μόνον ὃ πατήρ ὅτι ἐγὼ τὰ ἀρεστὰ αὐτῷ ποιῶ πάντοτ:͵ 

80 ταῦτα αὐτοῖ ἀπο ϑΣδὲς πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν. 
ΕΝ “- Ν Ν δ᾿ ἘΝ 

51 ἔλεγεν οὖν ὃ ᾿Ιησοῦς πιρὸς τοὺς πεπιστευχότας αὐτῷ Ιου- 
ὔ ι Ψ Ἀ ς - Ρ ᾿ γ -“ 7 - γ -Ὡ ) -Ὡ 

δαίους "Ἐὰν ὑμεῖς μείνητε ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἐμῷ, ἀληϑῶς μα- 
, ,ὔ γ Ν χ Ν 2ὴ 7 ΕΝ}... 

ϑηταί μού ἔστε, 32 χαὶ γνώσεσθε τὴν ἀληϑειαν, χαὶ ἢ 
2 “- 2 ΒῚ - 

ἀλήϑεια ἐλευϑερώσει ὑμᾶς. 88 απιεχρίϑησαν αὐτῷ Σπέρμα 
2 - 

Ἰβραάμ ἐσμεν, καὶ οὐδενὶ δεδουλεύχαμεν “τὠπόοτε" σπτῶς σὺ 
Το «; 2 ἵν ᾿ Ἅ) . - , 7 - ἀπ φῚ λέγεις ὅτι ἐλευϑεροι γενήσεσϑε; 84 ἀπεχρίϑη αὐτοῖς ὁ [Ιὴ- 

Μιβυοσβίαπαθη γῸ Δυριδύπ: ,ῬΥΙΠΟΙ ρ΄ ατη. τηθ ογραϊίθ, ααϊὰ οὐ ἸΟαΌΟΥ 
γΟΡΙΒ᾽, ὑπ 50 ἢ ῬΥΙΠΟΙΡΙ 1 «ιοᾶ οὐ Ἰοχῦοτ γΟ θ᾽, ἩΙΟΤηΔΟῚ αἴθ ροί!- 
Β006 [αβδιπρ,. γρῖ. Οο]. 1, 18 χαὶ αὐτός ἔστιν ἡ “κεφαλὴ τοῦ σώματος, 
τῆς ἐχχλησίας" ὅς ἐστιν ἀρχή; πρωτότοχος ἐχ τῶν γεχρῶν χ. τ. λ. υπᾶ 
7π. ΠῚ, ὅδ. 206 αὐ ἱπιπὰ] παρ᾽ αὕτοῦ, πἰθ ΧΥ͂, 15. 11 Τίπι. 1, 18. 
8 ΑΠΌ, ἀπά 61 ρσαπίπηαπ [Π ΤΊτη. 1Π|, 14; ἄδποθθη μαυβίδη ἔσατη Μο. ΠῚ, 21 
ππηὰ βοηβύ, --- τοἕ]α] λαλῶ δ΄π ΒΡΚΙ, τἴῦγρ -- λέγω. 29 Ραΐοὶ Ἰο[ καὶ ] 
τὰ ἀρεστά; ἀδβ Βίπρ]οχ (τ 6161} πὰ ποῦ 1 (. Χ, 88. 88 ᾿πητηἃ] 
αὐτῷ οον πρὸς αὐτόν! 



γῇ Φομδηποβ ΥΠΠ]|. 

Ιοθ8: ΔΘ ΔΠΊΘη Οἰβὰ ἰΖΥ18 βαῦθὶ γα} 5861 ἰδ}1}} [τἃ- 

γϑυγηῦ, 5Κα1Κ8 ἰδὺ ἔτανδυγηΐα!. 89ὅ 58} βᾷῃ 53καὶ Κ8 πὶ υἹἱϑὶρ 
ἰπ ραγᾶδ ἀὰ αἶγα; Β0ΠῚ5 ΥἹΒῚΡ ἀὰ αἰγᾶ. 36 1808] πὰ Β0ΠῚ8 

1218 ἔγΠ] 88. ὈΤΙΘΡΟῚΡ, ὈΣ 5.781 ἔγ1]ὰ] 5100. 9.) γαὶϊὺ ῥαΐθὶ 
ἴγαῖν ΑἸ ΥΔΠΔΏ215 5110}; δι Καὶ 50 Κ6ὶ}Ρ π|18 πϑαϊηδη., ἀπίθ νϑαγα 
πη εἰ ραπχοῦ ἴῃ 2018. 88 1Κ βαΐοὶ σαάϑδῃν αὖ αὐθη τηθ]- 

ΠϑΠΠη8, ΤΟῦ͵]α; 18} 118 βαῦθὶ Ππϑιϑι θα} ἔλα δὐύη ἰχγᾶ- 
ΤΠ Πη8., ἰ8}10. 39. ΔηαΠῃοίαη 18} φοΡαμ ἀα ᾿πηπλὰ : αὐ ἀη881 

ΑΡτδηδιη δῦ. 4} ἴτὴ [ΘΒ085: 10 Ὀᾶγ πα ΑὈΥΔΠΔΙηθ. υθϑϑῖρ, νᾶστ- 

δύνα ΑὈΥΔΠΔΠ115 [αν] θα 61}; 40 10 πὰ 50Κ6 1} τηκ ἀϑαϊηδῃ, 

ΤΏ Π8η 1261 81.1η]ἃ 1218 ΓΟΘϊα8., Ροοὶ παιβιάα ἴγᾶπὶ οΌΡρᾶ ; 
Ραύαῃ! ΑΡΥΔΠδιη πὶ ὑᾶυϊᾶδ. 41 [8 ὑδα}}} ὑο]α αὐῦ! 8 ̓ Ζυ Δ} ]8. 
ΡΠ} 4ΘΡῸΠ ᾿Τη]ηἃ: Υ6158 118 ΠΟΙΪΠ 5580 ἢ] 5701 σαὈΔαΓΔ δ], 

δἰηδπῶ δἰθαη ΔΙΡῚ ΠῚ ΟΡ. 42 48} ἀὰ [ΠῚ Ι658: 8081 οᾺΡ 

αὐ ἸΖΥΔΥ ΥΘ8], ᾿ΠἸΟαΘαΘΙΡ Ρᾷι τη; πἀπΐθ ἴΚα τη οβᾶ 

-“ 3 “ 2 Ν ,ὔ ἘΞ οἵ - ς - Ν ς ι 

σοῦς “μὴν ἁμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὃ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν 
Ὁ ’ γ - [ἐ ’ ς ᾿ - ) Ψ Φ ων» ς 

δοῦλος ἔστιν τῆς ἁμαρτίας. 8ὅ ὁ δὲ δοῦλος οὐ μένδι ὃν τῇ 
Β] ’ἤ 7 Ν γϑ»" ς ὍΝ 3 ] Ν ) ὦ ΨΦᾺ 

οἰχίᾳ εἰς τὸν αἰῶνα" ὃ υἱὸς μένει εἰς τὸν αἰῶνα. 86 ξὰν 
οὖν ὃ υἱὸς ὑμᾶς ἐλευϑερώσῃ, ὄντως ἐλεύϑεροι ἔσεσϑε. 81 οἶδα 
[“᾿ , 2 ,ὔ γ ) ἈΝ τ 2 - τι 

οτι σπέρμα Αβρααμ ἐστε ἀλλὰ ζητεῖτε με ἀποχτεῖναι, ὁτι 
ς , [ ὙΡΠΣ 2 ς - ς, ὦ « ΟΡ γι} ΚΣ εν Ν 
ὃ λόγος ὁ ἐμὸς οὐ χωρεῖ ἐν ὑμῖν. 88 ἐγὼ ὃ ξώραχα παρὰ 

-“ “- - 3 ἣ - 

τῷ πατρί μου λαλῶ" χαὶ ὑμεῖς οὖν ὃ ἠχούσατε παρὰ τοῦ 
ς -, - Ν Ἢ 2 --ις 

πατρὸς ὑμῶν ποιεῖτε. 89 ἀπεχρίϑησαν χαὶ εἶπον αὐτῷ Ὁ 
Ἀ ς - 2 , ) 7 2 - ΟΣ - γ ,ὕ 

πατὴρ ἡμῶν ““βρααμ ἔστιν. λέγει αὐτοῖς ὃ Ιησοὺῦς Εἰ τέχνα 
- τ 23 -Ὁ - 

τοῦ “βραὰμ ἦτε, τὰ ἔργα τοῦ ᾿ΑἸβραὰμ ἐποιεῖτε. 40 νῦν 
-» 2 - εῚ » 

δὲ ζητεῖτέ με ἀποχτεῖναι, ἄνθρωπον ὃς τὴν ἀλήϑειαν ὑμῖν 
Ὰ -- -᾿ - 2 2 

λελάληχα, ἣν ἤχουσα παρὰ τοῦ ϑεοῦ" τοῦτο «Αβραὰμ οὐκ 
;ὔ - - - - Ψ, 

ἐποίησεν. 41 ὑμεῖς ττοιεῖτε τὰ ἔργα τοῦ πατρὸς ὑμῶν. εἶπτον 
3 - - 2 

οὖν αὐτῷ Ἡμεῖς ἔχ πορνείας οὐ γεγεννήμεϑα, ἕνα πατέρα 
2 ν Ύ ) » 2 

ἔχομεν τὸν ϑεῦν. 42 εἶπεν αὐτοῖς ὃ ᾿Ιησοὺς Εἰ ὃ ϑεὸς 
Ν ς - γ᾽ 2 - ὮΝ δια ἃ Ν γ - 9. - ἐξῃλ 

πατὴρ ὑμῶν ἣν, ἡγαπᾶτε ἂν ἐμέ" ἐγὼ γὰρ ἐχ τοῦ ϑεοῦ ἐξῆλ- 

84 5Κ4}18 ἰδέ ἐγαναυγμία} δοῦλός ἐστιν τῆς ἁμαρτίας; δον ἅθπ 
ἀαίϊν 8. ζὰ Μί. ΙΧ, 80. 388. βαίοὶ --- ΒΡαί61} ὅ ----ὅ οὐον ἅ--- δ --- οὖν 
ΓΘ] 0ΓἼπὶ ΟοὐἸβομθη. --- Παιδί ἀθάυρ ἔγαπι δἰ] ἠχούσατε παρὰ τοῦ πα- 
τρός ΒΟΚΙ,  --- ἑωράχατε παρὰ τῷ πατρί. --- ἱαγαταιητηα} ὑμῶν ϑἴπ 
ΟΠΕΕΚ τ νρ. Ι͂π (θυ ἔμβϑιπηρ ΟῚ σΆΠ26η. 5{60110 4180 5ὑϊπιπιξ ἀοΥ ροὐ Β0 110 
τοχύ τη ΟΚ ἢ 40 1201} ὅς, φαΐ τηδηπδῃ, π]οῦ ἀπ τὴ1ς Ὀθζορθη; ΜΆβδπη. 
νυ ἰού 1Κοὶ οἤπο συαπᾷ. 



σγσσανυν͵ 

Φομᾶπηθα ΥΠ]|-΄. γ5: 

ὈΤΓΆΠῚ ἸΔῈ} ΘΠ: πὶ ΡῈΠ ΔῈΚ ἢ ᾺΠῚ ΠῚΪ5. 51101Π πὶ 48Πι|, ἃς 18 

μὴ κ ἰμβαπϊα. 48 ἀαθνο ΠΡ] θη πιθὶπὰ αἰ Καμπαβθῦ ππΐθ 

πὶ πηδρῖΡ Παιιβ]Πη γασὰ πιθῖη. 44 78 8. αὐϊζὶπ αἀἰαθαῦϊαα 

51] 18} Ἰαβύπηϑ. ΡῚ8. Αὐ Π8 ᾿ΖΥΔΥ]8. Ὑ116 1} ὑπ). 18 1Π8 τηδηᾶ- 

ΤΠ Ρυ]ἃ γὰ8 ΠΤ ἔα δέ] 18} [π΄ ϑιπ]αὶ ΠΙ σαβίορ, πηΐθ 

ἰδὲ β πὰ ἴῃ ἱπιπᾶ. Ρᾷπ τΟᾶΘ]Ρ ΠΡ, τι8. 56 Παΐτη το θΡ, 

πἀηὲθ ᾿ϊαρ ]ὰ ἰδῦ 181} αἰΐὰ ἰ8. 45 10 ἱἴκ Ραΐθὶ ϑιπ|ὰ τοῦ]αᾶ, 

πὶ σα} 061} τλϊ8. 406 ἢγὰβ ἰζγαχα σαβακὶρ τΚ ὈῚ [τανδαγῦ ὃ 

Ραπᾶθ βιη]α αἰρα, ἀαῆγο πὶ ρα] 61} τηϊθῦὺ 47 88 Υἱϑα 8 

5 σαβρα γαυγᾶα σα 8. ΠδαΒΟΙΡ; ἀαθ6 118 πὶ Πδπ8610, ἀηΐθ τ8 

σα βὰ πὶ 5780. 48 Δπαποίαη Ρᾶη Ρὰϊ [π081615 18} ἀΘΡὰῃ ἀὰ 

ἱπηπηᾶ : ηἶὰ γα] αἰ βατη Ὑ6 18 βαῦθὶ δ ΘΙ 065 18. Ρὰ 18} ὑπ- 
Βα] Ροη Πα θαϊΒῦ 49 Δπαμοῖ Τθϑ5: ἴα ἀπ ]ΡῸη πὶ Ππᾶρὰ, ἃκ 
Βγθτὰ αὐΐδη Τ]Θ πᾶ η8, 18} 118 ὉΠΒΥΘΙΔΙΡ ΤΩ1Κ. 80 [Κ ΠΊ 801Κ18ἃ 
ΒΔΆ ΘΙ τηθ] πᾶ: ᾿ἰϑὺ 8861 808} 18} 500110Ρ.- 51 Δ1Π16Π ΔΙΠ6 8 

Ν ᾿ Ν 2 - 2 δὰ}. 

ϑὸν χαὶ ἥχω οὐδὲ γὰρ ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ ἐλήλυϑα, αλλ᾽ ἐκεῖνος 
2 , ν , Ν Ν ᾿ ἽΝ 2 ’ 

μὲ ἀπέστειλεν. 48 διὰ τί τὴν λαλιὰν τὴν ἐμὴν οὐ γινωσχετες; 
[᾿ ) ͵ ( 2 7 Ν ,ὔ Ν 2 ς - 2 

ὅτι οὐ δύυνασϑὲε ἀχούειν τὸν λόγον τὸν ἔἕμον. 44 υμεῖς ὃκ 

τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλου ἐστὲ χαὶ τὰς ἐτιιϑυμίας τοῦ πατρὸς 
- »- -Ο᾿ Ἔ Ψ 1 - 

ὑμῶν ϑέλετε ποιεῖν. ἐχεῖνος ἀνθρωττοχτόνος ἣν ἀπ᾽ ἀρχῆς 
ἧι. - 2 , 2 ε! ο }] 27 2η ἡ γ 

χαὶ ἐν τῇ ἀληϑείᾳ οὐχ ἕστηχεν, ὅτι οὐχ ἔστιν ἀληϑεια ὃν 
αὐτῷ. ὅταν λαλῇ τὸ ψεῦδος, ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ, ὅτι ψεύ- 

γ ᾿ ΝΎΤΕ εἶ 2 - Ἄχ τς ΜΝ τ) ᾿ ΛΟ 
στης ἐστὶν χαὶ ὃ πατὴρ αὐτοῦ. 45 ἐγὼ δὲ ὅτι τὴν ἀλήηϑειαν 

λέγω, οὐ πιστεύετέ μοι. 4606 τίς ἐξ ὑμῶν ἐλέγχει μὲ περὶ 
ς , γ ψ , Ν , Ἅ , ͵ 
ἁμαρτίας; εἰ. ἀλήϑειαν λέγω, διὰ τί οὐ πιστευξτὲ μοιξ 

ς ὌΝ Ύ “ - Ν «»ὔ - “-“ ΡΣ ,ὔ Ν »- 

41 ὃ ὧν ἐχ τοῦ ϑεοῦ τὰ ῥήματα τοῦ ϑεοῦ ἀχοῦει" διὰ τοῦτο 
ς » 2 2 ,ὕ « Ύ -»" - 2 γ ,ὔ 2 ’ 
ὑμεῖς οὐχ ἀχούετε, οτι ξκ τοῦ ϑεοῦ οὐκ ξστξ. 48 ατίεχρι-- 

ἣν , "- . - 2 "Ὡ- 

ϑησαν οὖν οἱ ᾿Ιουδαῖοι χαὶ εἶπον αὐτῷ Οὐ χαλῶς λέγομεν 
ς - ς΄; τ' , εΥ̓ Α " ν 27 ἊΨ 

ἥμεις ὁτι “αμαρειτῆς εἰ, σὺ χαὶι δαιμόνιον ἔχεις; 49 ἀστε- 
; ) - , Ν Υ Η͂ ΒΙ 2 Ν - Ν 

χρίϑη [Ιησοῦς Ἐγὼ δαιμόνιον οὐχ ἔχω, ἀλλὰ τιμῶ τὸν στα- 
΄ δι (Ὁ - ) , , γ Ν δ 7 - Ν 

τέρα μου, καὶ ὑμεῖς ἀτιμάζετέ με. ὅ0 ἐγὼ δὲ οὐ ζητῶ τὴν 
- ᾿ 3 2 

δόξαν μου" ἔστιν ὃ ζητῶν χαὶ χρίνων. 51 ἁμὴν ἀμὴν λέγω 

42 π]} --- ἢ1] οὐδέ; ὕδθοι ἀΐθ ἄορροὶϊίθ πϑραίϊοπ 5. σὰ Μο. ΧΥ͂, 4. 
44 σαβί0}} ἕστηχεν; οἰ σοηί 10}, μαΐ 5 ἢ. ρϑϑίθ᾽. 45 τοὐϊᾶα] λέγω, ἃποἢ 
ἢ ,Ἰοσαίιβ βαπη. 46 βᾶπᾶ6] εἰ Κ΄π ΒΟΙ, 1ὖ νρ - εἰ δέ; ἀοοῇ γυρὶ. ζὰ 
Βο ΧΙ, 10. 



44 Φομδηπθα ὙΠ]. 

41Ρἃ 1218, 18 081 ἢγὰβ γϑυσγα τηθίη ἴδβίαιθ, ἀδαρα πὶ ραβδί υ! 

αἰνὰ ἀαρθ. ὅ2 βΆΠῈ} ἀΘΡὰη ἀπ ᾿πητηὰ βδὶ [πα δϊοῖ5: πὰ αἱ- 
Καμρθάσμῃ βαθθὶ ἀπῃα]ροη πᾶ θα18. ΑὈΥΔΠδπη σϑαδαρηοᾶδ, 781} 

ΡΓΔαΪΘῦ615, 18} ρὰ αἸΡ15: 8081 ἤγνδβ τηθὶπ γϑυγα ἴαϑίαὶ, πὶ 

Καιβ]8] ἀδαβρὰ αἰνὰ ἄἀᾶρθ. ὅ8 1θὰϊ] Ρὰ χτηδλὶχᾷ 15. αὐὐδπ πἀη88- 

ΤΠ Πη8, Αγ δ Πηἃ, 5861 σϑάδαρηοάα 18} ργδαΐο θὶβ σα δαρ- 

ποάράπῃ. πγᾶπα Ρὰκ 51108 [Ὡ1}15 Ρᾳ δὅ4 δηαποῦ [ΙΘ5808: 

78,041 1κΚ Βϑα ἢ] τ1}κ 5110 Π., 850. ΔΙ] ΘΙ ἢη5. τηθῖπα πὶ σϑιηὐβ ἰϑῦ; 

δῦ αὐδῶ Τηθ]η8 8861 ὨΔΌΠ6ΙΡ ΤΠ, ΡᾶΠ6Ὶ 1π5. ΟἸΡῚΡ Ραΐθὶ σὰν 

ὉΠ δύ, ὅδ 18} Π] ΚαμππὰΡ πᾶ, 10 1Κ Κᾶπῃ πᾶ; 181} 7408] 

αθρ]δα βαΐθὶ πὶ Καπη]αθ πᾶ, 581718π ΟΆ]ΘΙ ΚΒ 120118 Παρ]; 

ΔΚ Κῶπη ἰπᾶ 18} γαυχα 15 ἰαϑίαᾶ. ὅ6 ΑὈΙΔΠδιη αὐδᾶ ζῶ 

5:10. Θ᾽ ΘΆΒΘΗΥΙ αἀαρ πηθῖπδη8,, 8} οΆΒΔΠΥ 18} ἰἈρΊποαδ. 

7 βᾶπαἢ ἀθρὰῃ μδ] πᾶ81615 ἀπ ᾿τητη8 : Ππη {ΠΡ ΠΒ 7616. Π8 ἢ 

ΠῚ παρα ῖ8 18} ΑὈΤΆΠδπ βαηνῦῦ ὅδ 48} ἴπῃ [6808: 8ΊΘη 

ΓΑ ὌΝ, Ν ΄, Ν γ Χ , , 9 Ν 

ὑμῖν, δὰν τις τὸν λόγον τὸν ἐμὸν τηρησῃ, ϑάνατον οὐ μὴ 
΄ υ Ν 2. ὦ (ΕΥ̓͂ Ἢ ΦῪ ΡῚ - «ς 3 - 

ϑεωρήσῃ ξἰς τὸν αἰῶνα. Ὁ2 εἰπον οὖν αὐτῷ οἱ [ουδαῖοι, 
Ξ3 2 

Νῦν ἐγνώχαμεν ὅτι δαιμόνιον ἔχεις. Αβραὰμ ἀπέϑανεν καὶ 
- 2 ’ , ΄ 

οἱ προφῆται, καὶ σὺ λέγεις Ἐὰν τις τὸν λόγον μου τηρήσῃ, 
2 τ , , 2 Ν 23. Ν Χ , 3: 

οὐ μὴ γεύσηται ϑανάτου εἰς τὸν αἰῶνα: ὅϑ μὴ σὺ μείζων δὶ 
΄τ ω « -ὉὉ᾿ 

τοῦ ττατρὸς ἡμῶν ᾿Ἵβραάμ, ὅστις ἀπέϑανεν; χαὶ οἱ πιροφῆς- 
2 , , ᾿ . - ) , ς 3 

ται ἀτέϑανον᾽ τίνα σεαυτὸν σὺ ποιξῖς; ὅ4 ατύεχρίϑη ὁ 1η- 
"Ὁ δ, ' ἃ, Ψ 

σοὺς Ἐὰν ἐγὼ δοξάζω ἐμαυτόν, ἢ δόξα μου οὐδέν ἔστιν. 
27 ς , ς Ἧ [4 εξ - ,ὔ ο Ἁ 
ἔστιν ὃ πατὴρ μου ὃ δοξαζων με, ον ὑμεῖς λέγετε οτι ϑεὸς 
ς - γ Ν 2 υ ΄ ἐκ Ἢ Ἄν ΣΣΝ  Ύ ΈΡῚ Λ Ἢ 
ἡμῶν ἐστιν, δῦ χαὶ οὐχ ἐγναχατε αὐτὸν, ἐγὼ δὲ οἶδα αὑτὸν 

ΝΎ ἃ Ρ7) [ε τ ΕἸ ΞΘ ΟᾺ 27, « εὐ τῶν ΄ 
χαὶ ξὰν εἴττω ὃτι οὐχ οἰδα αὐτόν, ἔσομαι ὅμοιος ὑμῶν ιψευ- 

Ξ- , 2 ἊΣ ἢ 2 
στης᾿ ἀλλὰ οἶδα αὐτὸν χαὶ τὸν λόγον αὐτοῦ τηρῶ. ὅ6 ««βραὰμ 
ς Ν ς “Ὁ ΟΣ , ς! 27 Ά, ἐδ, νΝ ΣΝ 
ὃ πατὴρ ὑμῶν ἡγαλλιάσατο ἵνα δὴ τὴν ἡμέραν τὴν ἐμὴν, 

. ΕῚ - δίς 
χαὶ εἶδεν χαὶ ἐχάρη. δ εἶπτον οὖν οἱ ̓ Ιουδαῖοι τιρὸς αὐτόν 

3 Γοβο οὐ 
Πεντήχοντα ἔτη οὔπω ἔχεις καὶ «βραὰμ ξώραχας; ὅ8 εἶστεν 

51 αἷνα ἀδρ0] εἧς τὸν αἰῶνα, 50 ΠῚ ΠΙΟΥ ππᾷ ὅ2, βοπδί ἂὰ αἶνϑ. 
52 ἰαπίαὶ ---- Και ι5].1} τηρήσῃ --- γεύσηται; θ᾽ Θοπ]ιποίϊν , 161] αἴθ ῬΒᾶ- 
ΤΙΒΆΘΥ ἄθπ σϑάδπ]ζθη Ὡϊοηῦ ἂπ 510} 415 ὙΠΓΚΙΙΟΝ,, ΒΟΠΘΥ ΠῸΥ 818 ΘΧ 856ῃ- 
ἰθηί18. ΟΠ τ 501 σΟΒΡΤΟΟΠοη. ὨΪπ5[60116π᾽ ΚΌΠΟΥ 1. 1. ἡ. 120. δ8 ἰαυ]15. μὰ] 
σὺ ποιεῖς ἘΒΗΜ5ΕΤ),..2 --- ποιεῖς; ἵπι οὐ. ρυνοϊομοπᾶρ τγουβιθ!]πιπρ᾽, 5. 
χὰ ΧΥ͂Ι, 6. 54 Βαι}7.] δοξάζω οὔον δοξάσωϊν 

᾿ 



Φοπδηπ 65 ΙΧ. γ{ 

ἈΠΊΘῈ αἸΡὰ ἸΖΥΊΒ, ἔλα ἾΖοὶ ΑΛ Άμὰμ γϑαγθὶ, ἴπὶ 1Κ. ὅ9. Ῥάμαἢ 
πολ ϑἰαϊπη8, οἱ γὙαθγροῖπα ἃπ ἰηᾶ; ἴν0 [θϑ8 βᾶῃ ρα ἢ 

51 Κ 18} ἀϑὶ]ὰ τι8. ἃ1}} ὉΒ]ΘΙ Βα 15. θα 1}}} τη] ἀ] 8 185 18} ἢνᾶγ- 

Ὀθοάὰ 5γὰἃ. 

ΙΧ. 1 781} βαϊτῃραρσαπ θ᾽ σαυση ἀα τηϑηὴη ὈΠΙΠ ΔΗ) Πη8 

5 σΑὈΔΌΓΡαΙ. 2. βάστα ΘΠ ἰπᾶ ΒΙΡΟΠ͵ΟΒ 18 ΟΙΡαΠαΔΗΒ: 

γᾺ οὶ, ἢγὰβ ἰταγαθγηΐα, δὰ Ρᾷι [Δα θη 15, 61 Ὀ]Π1η 45 σὰ- 

Ῥασταπ5 γὰρ 3. ἃπαΠιοῦ Τθθα5: ΠῚἢ 88 {ταυϑαγηΐα π1} [Δα ΤΘ] ἢ 

ἰδ. δἃΚ οἱ Ῥαϊγηΐα γα θοὶπα ναυγϑύγα ΟἹ Ρ5. πη ᾿Πηἃ. 4 1Κ' 

5Κ81 ναι κα νασγϑῦγα ΡῚ5 Βα Πα] Π]Π5 τὴϊκ, ἀπΐθ ἀδρθ ᾿ἰϑῦ; 

αἰτὴῖ πα δ, ῬΆΠΘΙ πὶ τη ηΠ8, Πηδρ' ΥΔῸΓΚ]ΔΠ. ὅ ΡΠ 1η βΔΙΏΙη8, 

[αι τ γαῖ 1π|, ΠἰπΠᾺΡ ἴπὶ ΡῚ5 [αἰ γασδ. 6. Ραΐα αἸραηαϑ σὰ- 

Βραῖν ἀἀ18} 18} σαγαῦγηΐα [ΠῚ 8 βαπηπηἃ 5085 Κα] αγὰ 18} 

σα βηηδ!ῖ ᾿πηπηὰ ἃπὰ ΔΙΡΌΠα βαΐα ἴΔΠ] βαιημηα Ὀ]1πα]1η, 1 18} 

αὐτοῖς Ἰησοῦς “μὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, τιρὶν Αβραὰμ γενέσϑαι 
νι 3 Ε Ἧ 9 ἐγὼ εἰμί. ὅ9 ἦραν οὖν λίϑους, ἵνα βάλωσιν ἐπ᾽ αὐτόν" ]1ὴη- 

σοῦς δὲ ἐχρύβη χαὶ ἐξῆλϑεν ἐχ τοῦ ἱεροῦ διελθὼν διὰ μέσου 
αὐτῶν χαὶ παρῆγεν οὕτως. 

ΙΧ, 1 Καὶ παράγων ἴδεν ἄνϑρωπον τυφλὸν ἐχ γενετῆς. 
ῷ . ᾿ 2 ,ὔ σ ὦν οἱ ἰ 9 τ Ν 2 - λέ Ῥ 

χαὶ ηρώτησαν αὐτὸν οἱ μαϑηταὶ αὐτοῦ λέγοντες Ῥαββεί, 
΄ γὰ ὟΝ « - -ω Π - 

τίς ἥμαρτεν, οὗτος ἢ οἱ γονεῖς αὐτοῦ ἵγα τυφλὸς γεννηθῆ; 
2 " 2 - 2 ζῆ [ ΒΡ « - 2 - 

8 ἀπεχριϑὴ ]ησοὺς Ουτε οὗτος ἡμαρτὲν οὔτε οἱ γονεῖς αὐτοῦ, 
Ἂ βιχ, “- Ν 5. ἴω Β] ἿΝ -"Ὁ 7 Ν - 

ἀλλ᾽ ἵνα φανερωϑῇ τὰ ἔργα τοῦ ϑεοῦ ὃν αὐτῷ. 4 ἐμὲ δεῖ 
᾿] ,ὔ Ἀ .ὔ - ΨΟΥ͂ ,ὔ εκ ς δ Ὶ , 

ἐργάζεσθαι τὰ ἔργα τοῦ πέμιψαντός με, ἕως ἡμέρα ἐστίν" 
27 ᾿εἰς [φ 2 ᾿ ,ὔ ΕῚ ,ὔ « Ἀ] - 
ἔρχεται νὺξ, ὃτε οὐδεὶς δύναται ἐργάζεσϑαι. ὅ ὅταν ἐν τῷ 

3 « ΄- - 

χόσμῳ ὦ, φῶς εἰμι τοῦ κόσμου. 6. ταῦτα εἰπὼν ἔπτυσεν 
χαμαὶ καὶ ἐποίησεν πηλὸν ἔχ τοῦ πιττύσματος χαὶ ἐπέχρισεν 
αὐτοῦ τὸν πηλὸν ἐπὶ τοὺς ὀφϑαλμοὺς τοῦ τυφλοῦ, 1 καὶ 

ὅ8 ἴπὶ 1 α16 Πδπαβομγ, 1ἰς 'πὶ ΟἹ... ΙΧ, 4 βαποῖ, 80 αϊ6 μαπᾶ- 
ΒΟΏΤΙΠ πᾶ0} Ὀρρδίγοιη, σοπη ΔῸἢ ἀδ5 π ΠῸΓ ΒΟ 80 οΥκοππραγ; ΟἹ, 
σ᾽ασθίθη 2 Ῥαοηβίαθθη ἀπβρ θα ]16 πη τπᾶ γοτιηαξοίθῃ Ῥαπᾶοθὶ. ὙοῚρ]. Μί. 
ΧΧΥ, 40. 

ΙΧ, 2 ἰλάτθη}] οὗ γονεῖς; ἀἴθ5. σού, χρυ προ οὙάίου! ὁ Π65᾽ 
Ὀοαρυΐοπαὰ (1,00 Μογοῦ οὐ. ϑρσδομθ ρ. 223) βίβῃί ἵπ ἀ6ῃ ΘυδῃρῸ] 161. 5ἰοίβ 
πη ΒΙΠΡΏΪΑΥ, ΔΥΪΚ6] ὑπᾶ νον 6400} χατὰ σύνεσιν ἵπι ρ]υταὶ, ἱπ 6 
ΘΡ βέθῖπ ἀδρθρθη βίῃ ἴθ ἄογὺ Ὀοάθαίαπρ , Θ᾽ οσπ’ ΟὟΘΡ ,γΟΓΔΠΤΟΠ᾽ βύθίβ 
ἀοΥ ΡΙυχΆ]. 6 ᾿ἴπητπᾶ πᾶ δυρομᾶ [ἴα ἴΔπὶ βαιαμπα ὈΠ1πᾶ1}}] αὐτοῦ τὸν 
πηλὸν ἐπὶ τοὺς ὀφϑαλμοὺς τοῦ τυφλοῦ πὰς ΑΟἾ, ᾿Οθοὶ ἴπὶ Οἰοὐΐβομοι 



{0 Φομαηηθ5 ΙΧ. 

αἂΡ ἀὰ ᾿πητηδ: σᾶρο βγΔΠΔη 1Πῃ ΒΥῸΠΪ851 ΘΙΠΟΔΙΪ5, βαίοὶ σἂ- 

5ΚοΙυ] Δα, 188 Π6105. ΘᾺ 1810 18} ἃἰἴργοι, 718} αδῃῃ 58] Πγ8η5. 

8. Ρᾶπὰἢ σ᾽ Δ ΖηΔη5 18} ΡᾺ] 58] γδη ἀ8 8 πᾷ [ΔΌΥΡῚ5., βαΐθὶ 15 

ὈΙααργῶ γὰβ, αΘΡαΠ: πἷὰ 88. ᾿ἰδὺ 5861 ϑαὺ δι γοπϑ Ὁ 9. 58- 

τη8 1} ΟΡ βαΐθὶ 88. ᾿ἰϑῦ; ΒῈΠ)ΔΙ1η Ραΐθὶ ρ] ΘΙ ΚΒ βαιηπηδ δύ; 

10 15 4 βΡαΐθὶ 1 ἢ. 10 βᾶπα! ᾳορὰη ἀὰ ᾿πητηᾶ: ᾿γαῖνϑ 

ὈΒΙΠΚποάθάθῃ Ρὰ8 ΡῸ διροηαῦϑ 11 δἃῃάπμοί 181η5 18} 48}: 

τηϑηη8 Βαϊ δη5 [6818 [ΔΠ1 σανϑαγηΐα 18} ὈΙΒΙ 10 115 ΔΙΡΌΠ8, 

78}} 4φ8Ρ 115: ραρρ αἰβνγδπμδη ἴῃ βαΐα ϑυυη 81] ΠἸ]ΟΔΙηἾ8. 10 1Κ 

ΘᾺ] 18} ὈΙρνΠδΠὯ5 ἀϑθᾶῃν. 12 ορὰμ βᾷη ἀὰ [ΠΠ]Π8: 

Ἦγαι δύ 88. 10 15. αἂθ: πὶ γαὶϊύ. 18. οαὐαμδπα ἴπὰ ἀπ Εδγ61- 

ΒΔΙΠΠ]., βᾶπηδ 5861] νὰ ὈΠ1π485. 14 γνῶθι} βᾷη βαθθαῦο βδῃ 

: τ 7 -- - - 

εἶπεν αὐτῷ Ὕπαγε νίψαι εἰς τὴν χολυμβήϑραν τοῦ Σιλωάμ, 
Ὅν , 2 , ΠΤ, ῳ 3 Δο Ω͂ΞΣ εν ᾿ 
0 ἑρμηνεύεται ατιεσταλμένος. αἀττῆλϑεν οὖν καὶ ξνίψατο, χαΐ 
3 , « ΕῚ , Ν «. - ΦΤΩΝ 
ἤἥλϑεν βλέπων. 8 οἱ οὖν γείτονες χαὶ οἱ ϑεωροῦντες αὑτὸν Σ ἢ 
τὸ πρότερον, ὅτι προσαίτης ἦν, ἔλεγον Οὐχ οὗτός ἐστιν ὃ 

͵ Χ - Ὑὔ γ [ν᾿ ἜΝ 2 
χαϑήμενος χαὶ προσαιτῶν; 9. ἄλλοι δλεγον ὅτι οὗτος ἔστιν" 
ΒΩ ΠΥ ῸΡ ο ἘΠΕ τ ΠΡ ,ι τ τῷ δι θὰ “ δι 
ἄλλοι δὲ ὃτι ὅμοιος αὐτῷ ἔστιν" ἔχεῖνος δὲ ξλεγεν ὅτι δγὼ 

ΟῚ 2 υ ΄ω 

εἰμι. 10 ἔλεγον οὖν αὐτῷ Πῶς ἀνεῴχϑησάν σου οἱ ὀφθαλμοί; 
- 5 , Ὁ - 

11 ἀπεχρίϑη ἐχεῖνος χαὶ εἶπεν “νϑρωπος λεγόμενος ]ησοῦς 
) 3 πηλὸν ἐποίησεν χαὶ ἐπτέχρισέν μου τοὺς ὀφϑαλμοὺς καὶ εἰπτέν 

᾿ ΄ ΄“ 2 μοι “Ὑπσταγε νίιτμαι εἰς τὴν κολυμβήϑραν τοῦ Σιλωάμ. ἀπελϑὼν 
2 ΕἾ ὩΣ 2 - - 

δὲ χαὶ νιψάμενος ἀνέβλεινα. 12 εἶχτον οὖν αὐτῷ Ποῦ ἔστιν 
υ - ,ὔ, Ψ κ ἢ ἊΨ 2 Ν Ν Ν 

ἐχεῖνος; λέγει Οὐχ οἶδα. 18 ἄγουσιν αὐτὸν πειρὸς τοὺς Φαρι- 
, ΄ , 3. ᾿ ΄ οἱ Χ 

σαίους, τὸν ποτὲ τυφλὸν. 14 ἣν δὲ σάββατον οτὲ τὸν πη- 

1 ΒΥΆΙΠηΪ81, 616 ΠΔΠΒΟ ΤΙ ΒΥΌΙΩΒ], Ζιυργϑῦ βίαπμα βυαμη511. 

ἀυχοη νουδηβίθ]πρ γὸπ ἃηἃ διροπα (ἴθ ὈΘΖίθμπρ σοὰ αὐτοῦ (Ἰπιπι8) 
ἀραθοι γᾶ --- αὐτοῦ τὸν πηλὸν ἐπὶ τοὺς ὀρϑαλμούς, αὐτῷ τὸν πηλὸν 
ἐπὶ τοὶς ὀρφϑαλμοὺς αὐτοῦ, τὸν πηλὸν ἐπὶ τοὺς ὀρθαλμοὺς τοῦ τυφλοῦ. 
7 ρᾶρρ Ῥναμαη}} ὕπαγε νίψαι, 5. σὰ Μί. Υ, 24. ---ο ρ6141}}] ἀπῆλϑεν, 
οὖν (610. 8. 15. ὈΙάαργα γ88] προσαίτης ἦν; 15 ΖιϑαζΖ. 9. ΒΌΤηΔΙἢ Ραΐο1] 
ἄλλοι δὲ; 65 [610 δέ. 11 ρὰρρ αἴβναμδῃ} ὕπαγε νίψαι τὺ ΚΗΐ -- 
χαὶ νένναν πο Σιλωάμ. --- ἴπ Ῥαΐα βυυχ] ΘΠ οδπι15] εἰς τὴν χολυμβή- 
ϑραν τοῦ Σιλωάμ; εοἰροπύῦπη! 9} ἰδὲ ΠΟΥ 6 Ζυβαΐ 465 ἃΥ{11κ6 18. πῃ αο- 
ΠἸΒΟΉΘΠ,, ΟΟΥ ἴῃ ἀθι ΠαΠαἀβο υ" ἼΌΘΥ ἄου Ζ6110 πΔοΠροίγαρθη ἰδ. ---- 1Ρ 1ἰκ 
ρΆ1.10] ἀπελϑὼν δέ, τἴκ συβαίζ. 12 ἴδ 18 48}] λέγει; 1 15 Ζυβαΐζ. 
18 ρα παπ] ἄγουσιν; Ῥτγᾶβθῃβ Ὠἰβίουϊοιιμι, 8. Ζὰ ΥἹ, 19. 14 ῬΡᾶπ] ὅτε 
ΕΒΔ τα γρ --- ἐν ἡ ἡμέρᾳ. 
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Ραΐὰ ἴαπὶ σανδαγὐα ΤΘϑπ8. 1} ἀβ] αι κ ἰτητηὰ ἃπθρομπα. 1 Αἰχἃ 
Ρᾶπ ἔγτοῖαπ ἴπὰ 14} Ραὶ ΕΥΘΙβαϊθῖβ ἤγαῖγα ἀβϑϑῃν. 10 15. 08} 

ἦλιι Ραΐμι: ἰαπὶ ρα] Τὴ]8 ἃηὰ ΔρΡΌΠἃ, 8}} ἃβυο) 78}} 

βαῖηγα. 10 ἀοβμὰη Ρὰπ ϑυμηδὶ μῖχο ΕἌΥΘΙΒ816: 88. τη ηπἃ ηἰϑὺ 

ἔγατη σρα. Ρᾶμᾶθ βαθθαΐθ ἀρὰ ηἱ υἱΐαῖρθ. ϑ πη} }} ἀΘΡῸΠ: 

Ὠγαϊγὰ πιᾶρ πΔηηἃ ἰταν αι} }}}8 Βγ Δ] ΘΙ ΚΒ ἰα Κη] 8 ὑδα]δη ὃ 
78} τη ββδα δ5. γα} ΤΡ ἢ. 17 ΟΡ} απ βαϊηχηα ΔῈ. Ὶ8 

ὈΠΠπαϊη αἴτα: μὰ ἢνὰ αἸΡ18. Ὀὶ βᾷπᾶ οἱ ὑϑ]αὰῖκ Ρ5 δαρομᾶ ὃ 

ΙΡ 15. ὰΡὰἢ} Ραΐοὶ φῥγδυῦίοίαβ ἰϑῦ. 18 ἢ] ραὶδαθἀθάπη Ρδη 

Τυάαϊοὶβ Ὀὶ πὰ, Ραύθὶ 15. ὈΠ1Π4 5. Ὑϑϑὶ 181} ἀΒΒΘΗΥΙ, ἀπΐθ αὐνο- 
ΡΙἀράθπη Ρὰπ5 ἰδαγθῖη 18. ΡῚ5 ϑβαὶΠυΔΠ 18, 19. 18} [ΓΘ η 

ἴη5 αἰβαπάδηβ: 888 δῦ 88 ΒΌΠΙΒ ᾿ΖΥΏ1. ΡΆΠ6Ὶ 1ὰ8 ΟἸΡῚΡ Ραΐαὶ 

ὈΠΠη4 5. σα ΌΣΔἢ5 ὙΔΌ ΡῚ ὃ ἢγαϊνα ἢ 581 ηγ 10 20 ΔηΘΠΟΙ ἢ 

ΡῬϑῃ 1πΔ βαὶ ἰδάγθὶη 18 14}}) θα: ναι βαύθὶ 88 δῦ 511Π08 

ὈΠΒΔῚ Δ Ραΐθὶ Ὀ]1πΠ45 ρα ΤΔΠ5 νὰ]; 21 10 πγαῖνγᾶ πὰ 

λὸν ἐποίησεν ὃ ᾿Ιησοῦς καὶ ἀνέῳξεν αὐτοῦ τοὺς ὀφϑαλμούς͵ 
, ΒῚ 2 ’ 5 Ἀ Ν « »- - Ἃ 7 

1ὅ παλιν οὖν ἡρώτων αὑτὸν χαὶ οἱ (Φαρισαῖοι πῶς αἀνέβλε- 
ς . ἐγ. Ν ) - Ν τς , ,ὔ Ὑ Ἐ ΩΝ Ν 

ψψεν. Ο δὲ εἴπεν χαὶ αὐτοῖς Πηλὸν ἐπέϑηχέν μου ἐπὶ τοὺς 

ὀφϑαλμούς, χαὶ ἐνιψάμην χαὶ βλέπω. 16 ἔλεγον οὖν ἐχ 
τῶν Φαρισαίων τινές Οὗτος ὃ ἄνθρωπος οὐχ ἔστιν παρὰ 

ϑεοῖ, ὅτι τὸ σάββατον οὐ τηρεῖ. ἄλλοι ἔλεγον Πῶς δύναται 
ἄνϑρωτιος ἁμαρτωλὸς τοιαῦτα σημεῖα ποιεῖν; καὶ σχίσμα 
ἦν ἐν 2 - 17 λέ ᾿ - λῶ .λ "Ἣν λέ 
1,» ἕν αὑτοῖς. ἐγουσιν τῷ ποτὲ τυφλῷ πάλιν Σὺ τι λέγεις 

Ν Β] -" " ,ὔ Ν 2 , 

σεερὶ αὐτοῦ ὅτι ἤνοιξέν σου τοὺς ὀφϑαλμούς; ὃ δὲ εἶπτεν ὅτι 
σεροφήτης ἐστίν. 18 οὐχ ἐπίστευσαν οὖν οἱ ᾿Ιουδαῖοι σπεερὶ 
αὐτοῦ, ὅτι τυφλὸς ἦν χαὶ ἀνέβλεψεν, ἕως ὅτου ἐφώνησαν 
τοὺς γονεῖς αὐτοῦ τοῦ ἀναβλέψαντος, 19 χαὶ ἠρώτησαν 
αὐτοὺς λέγοντες Οὗτός ἐστιν ὃ υἱὸς ὑμῶν, ὃν ὑμεῖς λέγετε 
[τ ν ἢ, ΄ - ΕῚ ψὔ , ) , 
ὅτι τυφλὸς ἐγεγνήϑη; σπτῶς οὖν ἄρτι βλέπει; 20 ἀπεχρίϑη- 

σαν δὲ αὐτοῖς οἱ γονεῖς αὐτοῦ χαὶ εἶπτον Οἴδαμεν ὅτι οὗτός 

ἐστιν ὃ υἱὸς ἡμῶν χαὶ ὅτι τυφλὸς ἐγεννήϑη" 21 πῶς δὲ 

16 βιπιαὶ Ρ΄Ζ6 ἘΆγοὶβαῖ] ἔχ τῶν «Ῥαρισαίων τινές, “ογΒί ]] πη; 
Ὑ16 1{ΡῚ͵, --- ραθθαίο ἀαρα] τὸ σάββατον; (θ᾽ Ζυβαῖξ γοὸπ ἀδρβ δὶ ἀϊθ- 
βοιι- σοσίθ ἰδὲ Βόην ΠδηΠ , Ὑρ]. Νίο. ἸΧΥῚ, 1. 1, 21, 1|. 27, 10 ΔΤ: 
ΙΥ͂, 16. ΥΙ, 2. ὅ. 6. 7. 9. 11 φροβυπυμ] λέγουσιν ἘΕῸΚ α --- λέγουσιν 
οὖν. --- [Δυγ}18] ποτέ πὺν Κϊπ, υρὶ]. ΥἹ, 46. ΣΧ, 4. 26. Μο. Υ͂Ι, 54, νο 
ἀΐεβθὶθθ δια ]]οπᾶθ ἀθουθι μϑϊτητασπρ βίαι ἤπᾶθί. 18 Βαΐοὶ 18. Ὀ]1 45 γθ81] 
ὅτε τυφλὸς ἦν; 15 πυροδοίχί. 19 ᾿γαῖνα πι] πῶς οὖν ἄρτι; οὖν [6}]0. 
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ΒΔΪΠΥΙΡ Πἰ Ὑἱῦαη], ΔΙΡΡαι ἤγὰ8 ὉΒΙΔῸΚ Ἰτητηὰ ΡῸ ΔΙΡΌΠδ γθὶ8 

ὨΪ σἰζαχμῃ. 5108 ἀβυϑηβδη8 δῦ, ἴηὰ ΓΑΙ 10, 51108. Ὀ] 511 τοά]δὶ. 

22 Ραΐὰ αΘΡὰῃ δ] [ΔΘΔΓΘΙΠ. 15, ὑηὐθ οἰύθαπη 5318 [πᾶ] πη8 ; 

Ταβᾶῃ δὰκ ρϑαθραῃ 8518 [πᾶ 816 18. 6] 8081 ῃἢγὰβ 'η8 Δπα 81 Π 810] 

Χυδύι, αὐδηδ ΒΥΠΑΡΌΡΔΙΒ γα θα]. 235 ἀἀΠΡ6 ῥβᾶϊ ὈΘΙΠ5]08 

15. αθρὰῃ βᾶθθὶ ἀβυδηβδηβ δῦ, 5110ὰη [γα] Πη10. 24 αἰγορίαθ- 

ἀὰπ ΡῬᾶῃ ΠΡ ΔΙ Π]ἃ 51ΠηΡὼ βᾶπᾶ Τηϑηηδη 5861] γὰἂβ Ὀ]1Π65, 

788} φθρὰμ ἀὰ ᾿πητηδ: οἹΓ ΠΌΠΟΙ “ΟΡ; γ618 νυἱδαμῃ Ραύθὶ 858 

Τηδηηἃ ἔγανϑυγηβ 150. 25. βᾷπιῃ ἃπαΠοῦ 1841η5: 1808] ἴτἃ- 

γϑυΐβ δῦ, [Κα πὶ ναϊῦ; βαΐ - αἷη γαὶὺ οἱ Ὀ]Π1Πη65 γἂϑ, 10 πὰ 

βαῖηγα. 26 βϑῃα} αἀορὰμ αἰἷἶτα: ἤγὰ σαίανιαδ Ρὰ8Ὁ Πναὶγα 

ΒΙΔῸΚ Ρὰ8 διρομὰῦ 27 8Δπα Ποῦ 1Π1: 4}Ρ 11018 1. 718} ΗΪ 
πϑαβιαθαιρ; ἤνὰ αἷτα γ|16 10 Παιβ]δη 9 θα] 18} 108 γ᾽] Ὁ 

ΡδΙηΠη8, 5] Ρ0η7085 γαῖ θη 28 βδπηὰῃ Δ] Ἰπηπηῶ 18} 4ΘΡΌΗ: 

Ρὰ 18. ΒΙΡΟΠΘΙ5. βαιηχηδ, 1Ρ νϑὶ8. ΜΌΒ6 5]00}η]08 β πη; 29 γρ]8 

- , " 27 ὮΝ γῦδ,, ὉἿ 2 - Ν 2 Ν 
γῦν βλέπει οὐκ οἴδαμεν, ἢ τίς ἤνοιξεν αὐτοῦ τοὺς ὀφϑαλμοὺς 

- 2 όσον 2 

ἡμεῖς οὐχ οἴδαμεν. αὐτὸς ἡλικίαν ἔχει, αὐτὸν ἐρωτήσατε, 
το Ν Ὁ - κι - Ψ - 

αὐτὸς “τερὶ ξαυτοῦ λαλήσει. 22 ταῦτα εἶστον οἱ γονεῖς αὐτοῦ, 
ο 2 - ἀν 0. , 77 Ν , Ὁ793 
τι ἐφοβοῦντο τοὺς Ιουδαίους" ἤδη γὰρ συνετέϑειντο οἱ Ιου- 

- Α 2 2 
δαῖοι ἵνα ἐάν τις αὐτὸν ὁμολογήσῃ Χριστόν, ἀποσυνάγωγος 
γένηται. 28 διὰ τοῦτο οἱ γονεῖς αὐτοῦ εἶπον ὅτι ἡλικίαν 

ἔχει, αὐτὸν ἐρωτήσατε. 24 ἐφώνησαν οὖν ἐχ δευτέρου τὸν 
ἄνθϑρωτστον ὃς ἦν τυφλός, χαὶ εἶχτον αὐτῷ “ὸς δόξαν τῷ ϑεῷ' 
᾿ 0 ος ἢ φ 5; ᾿ ΐ ος. 60 ἵ ΐ 

ς - 27 « ἴῃ 2 Ὄ ς , 
ἡμεῖς οἴδαμὲν ὃτι ὃ ἄνθρωπος οὗτος ἁμαρτωλὸς ἔστιν. 

᾿ ἜἜ -7ὗὦ ς Ἵ 

20 ἀπεχρίϑη οὖν ἐχεῖνος Εἰ ἁμαρτωλός ἐστιν οὐκ οἶδα" ἕν 
51 [οἱ Ν ᾽ν Ὑ , οἿ . ).»ϑ ϑξ5“:α ΄ 
οἶδα ὅτι τυφλὸς ὧν ἄρτι βλέπω. 20 εἶπον δὲ αὐτῷ πάλιν 
τί γ , , Ἂ - ΒῚ ξέ Ν 2 9. ᾿ ἤ ὴ ΟἿ 2 

ΐ, ἐποίησέν σοι; πῶς ἡνοιξέν σου τοὺς ὀφϑαλμοὺς; ἀ7ι8- 
, 2 - Ὁ Ὁ ω Ὑ Ν ἘΥ 2 , , ,ὔ 

χρίϑη αὐτοῖς Εἶπον ὑμῖν ἤδὴ χαὶ οὐχ ἠχούσατε᾽ τί πάλιν 
ἌΣ - ΔΎ πη 

ϑέλετε ἀχούειν; μὴ καὶ ὑμεῖς ϑέλετε αὐτοῦ μαϑηταὶ γενέ- 
, 3 Ὁ Ν ἢ , σϑαι; 28 ἐλοιδόρησαν αὐτὸν καὶ εἶστον Σὺ εἰ, μαϑητὴς δκεί- 

Ξ - δ ’, μι ν , ς - ἡ 

γου, ἡμεῖς δὲ ἹΠωσέως ἐσμὲν μαϑηταί" 29 ἡμεῖς οἴδαμεν 

28 Μοβθθ ὕρρδίχτδιη, ἄϊθ μδηῃάβομυ ΜΟΒ68 (65 [ο]ρὺ 5] ρΡοῃ]οβ). 

20 Ῥαπὰ ἀοΡαμ7 εἶσχσον δὲ αὐτῷ; αὐτῷ [61 28 Ῥαπῃῇ] βομοῖμί 
ΒΟΡΒΟΒΟΥ σιβαί; δῖη Β χαΐί, ὯΙ, οἱ δέ. --- Ἰαϊ]ουπ)] ἐλοιδόρησαν; (ἀὰ8 
ΘΥΎΪΘΟΙ. βονγὶθ ἀαδ σού. ψοῦῦ ΠῸΙ ὨΪ1ΘΤ. 



ἘΌΝ ΎνΥΥ 

ΨΥ ν᾿ 

ὕ 

Φομπαππορ ΙΧ. ' 79 

γίσαπι Ραϊοὶ ἀὰ Μοβο γοάϊᾶα οαρ, ν᾽ Ραμα πὶ Καμηαχη γα γῸ 

ἰδὲ. 80 ἃἁπάμποῦ 8ἃ τηδηπὰ ἴὰ} 4» ἃἀ(ἃ ἴπη: ἃ Κ 1πΠ ῬΑΙΠΙΩἃ 

510] 61Κ ἰδὲ, ΡῬαϊοὶ 75 πὶ υἱδαρ Πγάργο δύ, 181} ὉΒΙ ΔῈ Τη18 

ἃπιροπα. 91 γἱδασηθ!ι Ρὰη Ραΐοὶ σα {Γανδαυ  αΐπὶ πὶ ἃπαΠδα- 

5610, ἃκ Ἰαθαὶ ᾿γὰβ σα Ὀ]ΟδύσοὶΒ ἰϑὺ 181} ὙἹ]]ᾶη 156 [8}}}}, 

βαπιπια Ὠδιιβοῖρ. 92. ἔγαμπι αἰγὰ πὶ "σα ΠΔΠ51} γὰ8 βαύθὶ ἀ81π- 

ΚΡ ᾿γὰβ ἃπροπα Ὀ]Ϊπἀδιητηα, ρα ΔΌΓΔΠΔτημηἃ. 99. Π1} ὙΘΒὶ 

88 ἴταμη σἽΡα, πὶ πιϑ θα] ἐδ] πὶ γα]. 84. ἃπαΠοἴαη 18} 

οΡὰπ ἀπ ἰμησπὰ: ἷἱπ {Γανδα μὰ ΘΑ ΔΌΤΔΠΒ γαγδβῦ 818, 

Ἶλ Ρὰ 1α᾽5θ15. πΠ5189 8} ϑυδασραῃ ἰπηπιὰ αὖ. 85. Παιυϑιαᾶ 

Τοϑβ Ραϊοὶ ἀβυαιγραμ ἱπητηᾶ αὖ, 18Π Ὀϊραὺ ἴπα Παρὰ} ἀὰ 

ἰπητηδ : μὰ σα-π-ἸΔ 6 15 ἀπ βαπαι ρα ρΡ5Ὁ 890. δἃπαᾶποῖ 781Π5 78} 

4}: ἂπ ᾿γὰβ ἰδύ, [τπ]ὰ, 6ἱ ραϊδαθΊαι ἀὰ χήτη 9:7 ἢ 

βᾶη ἰπηπιὰ [Θϑπ5: 18 σαβαῃνὺ ᾿ἴη8ἃ, 8) 5861 ΤΟ ΔΘ 1} ῥβα8, 

8ἃ ἰδύ. 88 ἴ 15. ἀρὰ: ραϊδαθ]α, ἴταὰ]ἃ; 18 ἰηγαὶῦ πᾶ. 

ς - - 2 

ὅτι ΠΠωσεῖ λελάληκεν ὃ ϑεός, τοῦτον δὲ οὐχ οἴδαμεν πόϑεν 
ψΨ ἢ » 2 ἢ δ ὩΝ «5: δι τον τιν γαῦ Ν 
ἔστιν. 80 ἀπεχρίϑη ὁ ἄνϑρωπος χαὶ ξἶπτεν αὐτοῖς Εν γὰρ 

-Ἦ 2 

τούτῳ ϑαυμαστόν ἔστιν, ὅτι ὑμεῖς οὐχ οἴδατε σπόϑεν ἐστίν, 
δ ἡ Ἐ Ὰ ,ὔ Ἀ 2 , 7 ς 

χαὶ ἀνέῳξέν μου τοὺς ὀφϑαλμούς. 81 οἴδαμεν δὲ ὅτι ὃ ϑεὸς 
ς - ) ἊΝ 2 ν 

ἁμαρτωλῶν οὐχ ἀχούει, αλλ ἐάν τις ϑεοσεβὴς ἢ καὶ τὸ έ- 
2 “Ὁ - 2 - “- 

λημα αὐτοῦ ποιῇ, τούτου ἀχούει. 382 ἐκ τοῦ αἰῶνος οὐχ 
2 ΄ ο γ7 ,ὔ 2 Ν - ᾽ 
ἠχουσϑὴ ὃτι ἠνοιξὲέν τις ὀφϑαλμοὺς τυφλοῦ γεγενημένου. 

Ὁ Ἐν ας τ . - 2 γ97 - γ 97 88 εἰ μὴ ἣν οὗτος παρὰ ϑεοῦ, οὐκ ἠδύνατο στοιεῖν οὐδέν. 
2 Ν ,ὔ ᾿ Ν φ 2 Ὁ" ὦ , τ , 84 απτεχρίϑησαν χαὶ εἶπον αὐτῷ Εν ἁμαρτίαις σὺ ἐγεννήϑης 

ς᾽η Ἁ ς -- . 

ὅλος, χαὶ σὺ διδάσχεις ἡμᾶς; χαὶ ἐξέβαλον αὐτὸν ἕξω. 
2 Εἰ - : δεν 

8ὅ ἤχουσεν ὃ Ἰησοῦς ὅτι ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω, χαὶ εὑρὼν 
2 Ἀ Ἐ ΒΝ] - - ο- 

αὑτὸν εἶπεν αὐτῷ Σὺ πιστεύεις εἰς τὸν υἱὸν τοῦ ϑεοῦ; 86 ἀπτε- 
Δ , . - ᾿Ν - 7 Ν , 2 ΄ ς! ΄ χρίϑη ἐχεῖνος χαὶ εἴσχτεν Καὶ τίς ἐστιν, χύριε, ἵνα πιστεύσω 

"] 2 ,ὔ . Ἀ 2 - Ὁ... “ Ἁ 4 2 7 

εἰς αὑτὸν; 81 εἶχεν δὲ αὐτῷ ὃ Ἰησοῦς Καὶ ξώραχας αὐτόν, 
Ν ς - “- - 

χαὶ ὁ λαλῶν μετὰ σοῦ ἐκεῖνός ἐστιν 38 ὃ δὲ ἔφη Πιστεύω, 

᾿ 80 δὺκ ἴπ βάμμα) ἐν γὰρ τούτῳ; ἀϊ6 561] ὰπρ᾽ νοπ δὰϊς σὰ δπίδῃρ' 
ἰϑύ βοηϑύ ΠῸΓ ἀυγοῃ αἴθ Ζυο]91Πα 6 516110 ΞἸκοῖσ. Ρ. 88 (ὕρρϑίυ. ρ. 16) 
Ὀοορί. 81 σὰ ἰταναυγμίαϊπα}) ὁ ϑεὸς ἁμαρτωλῶν ΒΠ) 86 --- ἁμαρτωλῶν 
ὁ ϑεός. 82. υβ]0Κ1}}] ἤνοιξεν; αὈν ΘΟ Πθπᾶθ5 ἰθπιραθ. 838. π|}} εἰ μή; πῖἢ 
ἵπι ᾿στθα]θη ὈΘαϊπρυηρββαίζο (Δα Ὧν πὶ Μο. ΧΙΠ, 20); ἀἴ16 Ὀοάϊπρτιηρ ᾿θρέ 
ΠΌΤ ἴπ| τποάτι8, Ὑ16 θ6ὶ 10 (ΥἹΠ, 19); ΚΟΠ]οΥ Ρ. 122. ὕπον ἴθ ἄορρο]ίθ 
ποραίϊοη 5. Ζὰ Μο. ΧΥ͂, 4. 806 δὴ Ὦν88] χαὶ τίς; ἅπ, Θ΄ ππ|81 815 5610- 
βίδπιαϊροΒ ἵγαρσοι (ΧΥ͂ΤΙΠῚ, 87), βοπϑέ σγὸῦὺ ἤγαβ, [,6. 1Π,10. Χ, 29. 
ΧΥΠΙῚ, 26. πὰ ΑΤΊ τὸ γρ [6810 χαί. 
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59. 18} ἀἂΡ [6818: αἀὰ βαπδι [Κα ἴῃ βϑιημηδ [αἰνὰ αδπη, οἱ 

Ραϊ ἀῃϑαὶ νη δ η8 581 ναῖηδ, 181} μα] 581 γα παδη5 Ὀ]Ϊπ4 δ] γα ]1-- 
Ραΐϊμα. 40. 718} παιυβιάθάθη 0126 ΕἌΓΘΙΒ58186. ϑα1η81] ρα βαὶϊ 

γἰβα  ἀΔη8 110 ᾿πητη8, 18} ἀΘΡαη ἀὰ ᾿πηπιᾶ: θᾶ] 78} ὙΘ]85 

ὈΠΠΔΔ] 51} 01 41 48} ἴτπὴ ΤΙοϑαβ: 10 ὈΠΠ6 Δ] γ6856010, πὶ βᾶὰ 

Βα θα 6 4610 ἔταναυτηὐαϊβ: 10 πὰ 41Ρ1Ρ βαΐθὶ σαβαιγαμ ; οἰ ρα 

ἔνα ΐδ ̓ σγᾶγα ΙΓ Υ]Β10. 

Χ, 1 ΑἸ,Θ 8Ιη6η αἰβἃ 12018, 5861 1 Πἰ δίραροὶθ ΒΑΓ 
ἀΔῸ ἴῃ σαγάδη ἰΔτη06, 8Κ ϑ5061010 8ΔΙ|Π1010, 881} Π1Π{π|8 δύ 

188 γναϊὰθά]α; 2.10 88. ἱπηραρραηθ ρα ἀδῸ} ἢ ΔΓ 615. δύ 
Ιατη 6. 8. Ῥδιητη}}} ἀδυχϑγαγβ 5] 8 Κ1|}Ρ, 181} Ρὸ Ἰαπηθᾶ βυ]θ πα] 

15. παιϑ] πα, 18} ΡῸ βυθϑοηδ ἰδ δ ΠΑ 1010 ὈΪ πϑιηῃ 18} πϑῦϊα- 
ὮΡ Ρο. 4 18} βᾶῃ Ρὸ βϑυθϑοηᾶ πϑύ}1}0, ἴδαγα [πὶ σΔΡΟΊΡ, 

, Ν , ᾿ς ΤῊΝ Ν ΕἸ ΕΞ - 7 
χύριξ᾽ χαὶ προσεχύνησεν αὐτὸν. 389. χαὶ εἶπεν ὁ ]ησοῦς Εις 

χρίμα ἐγὼ εἰς τὸν χόσμον τοῦτον ἤλϑον, ἵνα οἱ μὴ βλέπον- 
,7ὔ Ἂ « Ψ Ἁ ,ὔ Ν 

τες βλέπωσιν χαὶ οἱ βλέποντες τυφλοὶ γένωνται. 40 χαὶ 

ἤχουσαν ἐχ τῶν Φαρισαίων ταῦτα οἱ ὄντες μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ 
ΟἿ ἌΤπ αν Τὴ ἈΝ ὦ - : λ 5 ζ 41 Ξ: 9. ὡς. κῷ 
εἶπον αὐτῷ ὴ χαὶ ἡμεῖς τυφλοί, ἐσμεν ; εἶχστεν αὑτοῖς 
ἜΝ. ω ᾿] Ν 3 ) ὌΝ 57 ς , “ Ν 

ὃ Ἰησοῦς Εἰ τυφλοὶ ἦτε, οὐχ ἂν εἴχετε ἁμαρτίαν" νῦν δὲ 

λέγετε ὅτι βλέπομεν" ἢ οὖν ἁμαρτία ὑμῶν μένει. 
2 2 - - 

Χ, 1 “μὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὃ μὴ εἰσερχόμενος διὰ τῆς 
- “ 2 2 2 

ϑύροας εἰς τὴν αὐλὴν τῶν προβάτων ἀλλὰ ἀναβαίνων ἀλλα- 
’ὔ 7 - ’, Ψ Ν Ν , ς ᾿Ὶ 2 ’ὔ 

χόϑεν, ἐχεῖνος χλέτττης ἐστὶν χαὶ λῃστής" 2.0 δὲ εἰσερχό- 
- -ω- ’ὔ 

μενος διὰ τῆς ϑύρας ποιμήν ἐστιν τῶν προβάτων. 8 τούτῳ 
ἂν - -“ Ὁ) “Ὁ 5) ,ὔ 

ὃ ϑυρωρὸς ἀνοίγει, καὶ τὰ πρόβατα τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀχοῦει, 
Ν Α, 9) , - ἢ» Ὁ ν γ.»» 7 ΡῚ ΤᾺ Ν 

χαὶ τὰ ἴδια πρόβατα φωνεῖ κατ᾽ ὄνομα χαὶ ἐξάγει αὐτά. 4 χαὶ 
[4] δ , 7 ’ 2 ΒΟΥ τ ΄ 
οταν τὰ ἰδια πρόβατα ἐχβαλῃ, ξμτήροσϑεν αὑτῶν πορεξῦύξται;, 

Ν Ν “ 2 - ΞῚ - ο "" Ν Ἁ 

χαὶ τὰ πρόβατα αὐτῷ ἀκολουϑεῖ, ὃτι οἴδασιν τὴν φωνὴν 

Δ1 «ἰρὶΡ; ἀ16 μαῃαβομτη 4161}1}. 

40 5βυχηα1}] Ζυβαΐζ, γρ]. ἄαρορθῃ ΧΎΥ͂Ϊ, 11 ἀθρὰπ τι8 Ραϊΐπὶ 5 Ροῃ])ᾶπι 
ἄπ 518 τηΐδδο. 41 οἱβαῃ ἐτανδυσμί8)] ἣ οὖν ἁμαρτία; οἰβαῃ ὥστε οὔθὺ 
οὖν ποοῖ 1 Ο. ΧΙ, 27 υὑπὰ πηθῆσπιαὶθ πὶ κοί σθίηβ, Ὀθάθαϊοῦ ,80 888 
βΒοιη. ΚΧ, 1 ραγάδη] τὴν αὐλήν; ρατᾶα πὰ Πἴογ, βοηϑύ αὐλή -τι ἃΥΪΒ1, 
ΥΤΟΉΒΠ5; ράχαβ --- αὐλή Μο. ΧΥ͂, 16. 8. 11810}}] φωνεῖ οὔθν χαλεῖν νρ]. 
1,6. ΧΙΥ͂, 12 χεχληχότι παϊαπαϊπη --- μὴ φώνει πὶ παϊίαϊδ. 4 0 Βνθβοπδ] 
τὰ ἴδια δϑῖπ --- τὰ ἴδια πάντα, τὰ ἴδια πρόβατα. 8. σὰ ΤΣ, 11. 
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ἴδ Ρὸ Ἰαθα ἱπὰ ἰαἰϊδί απ, ἀπο Καπππῃ 801 0ηἃ 18; ὅ 1} 

ἔγατ β͵απα πὶ Ἰαἰϊϑίαπα, ἃκ ΡΠ πα μα ἴααστα ἰχηπηὰ, τὖθ' Ηἰ 

Καππαῃ μῖχθ {γα απ 6. ΒΕ] πᾶ. ὁ ΡῸ ρα )]ΆΚοη ἀᾺΡ ἴῃ [Θ888; 
'Ρ 1α1η8] πὶ ΠΟΡαμ ΤἸινὰ γὰβ βαϊοὶ τοάϊᾶα ἀπ ἰῃβ. 7 βᾶπαι 

4 αἰϊτα αὐ ἰπὶ [ΘΒ Ὲ5: ΔΙΏΘ ὩΠΊΘΙ αἰρὰ ᾿ΖΥὶ8 βΡαῦθὶ ἴκ ἴτὴ 

ἀδαν ΡὶΖ6 Ἰ}06. 8. Δ|1ἃ] γὰ τῃηδηδραϊ 506 ΘΘΙΉΠΠ, ΡΙᾺθΟΒ 

πα 18} γαϊἀθα]ληβ: ἀΚΘῚ ἢἸ ΠαυΒΙ ἀΘππ ἰὴ ΡῸ ἰαθα. 9. 1ἴκ 

'πὶ βαΐα ἀδαγῦ; ῬαΪΤ} ΔΚ 1408] ἤνὰθ ἱΠΠρΑΟΡῚΡ, ΘΠ1810, 8}} 
ἱπΠρ ΘΟ 18} αὐραροὶν 18} νἱη]ὰ ὈΙρΊ θ. 10 Ρ᾽α 5. Πἰ ἸΏ], 

Εἰ θα] οἱ β.11αὶ 781} αἰβηθιβαὶ 781} ἔγδα]δύ)αῖ; 10 1 αδηη, 6] 08] 

αἰσοὶηα 18} τη ΠηΔΡ120 δἰσοῖπἃ. 11 'ἴκΚ ἴῃ Παϊγοῖβ ρΟαΒ; 

μαϊτ 615 8ὰ σοᾶδ βαῖναϊα β61ηἃ 1Δ0}1} ἰααν Ἰαθα; 12. 10 88- 
ΠΘΒ. 78} βδθὶ ηἰδὺ ἢ γ 615, ΡΊΖ6Ὶ ηἰ βἰπα Ἰδιηθα 5γ688, σ΄ 881- 

ὮγῚΡ σαϊῇ αἰτηαπάδη 18} ὈΪ16ῚΡῚΡ Ραϊπλ Ἰδιηθα 18} Ρ]11}1}, 

78} 88 σα] 5 {ταν ]ν}ρ ΡῸ 18} αἰδύα ἢ} ΡῸ ἰαῖηθᾶ. 18. 10 88 

Ὁ5Π6 15 Δίβθιπ}10, αὖθ ἃ8η6 5 δῦ, 18 πὶ [καὶ δῦ πὰ Ρ]126 

2 » ὴ “ αὐτοῦ" ὅ ἀλλοτρίῳ δὲ οὐ μὴ ἀχολουϑήσουσιν, ἀλλὰ φεύξον- 
-" , ; - ’ 

ται ἀπ᾽ αὐτοῦ, ὅτι οὐχ οἴδασιν τῶν ἀλλοτρίων τὴν φωνὴν. 
Ἁ “ ΒῚ - ΄- -Ὁ 6 ταύτην τὴν παροιμίαν εἶττεν αὑτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς" ἐχεῖνοι δὲ 

2 » , - { ΡΥ 2 - Ύ 3 , οὐχ ἔγνωσαν τίνα ἣν ἃ ἐλάλει αὑτοῖς. ἢ δίπτεν οὖν στάλιν 
7 - ἄν, - ΡῚ Ἀ Ζ Ἁ ’ὔ τ: -Ὁ [«᾿ ΒΝ] ,ὔ 2 ἃ ’ 

αὐτοῖς ὃ Ἰησοῦς “μὴν ἁμὴν λέγω ὑμῖν οτι γὼ εἰμι ἢ ϑύρα 
-» ͵ Ν ο τ ,ὔ 3. Σὸῷ Ν 

τῶν προβάτων. 8 πάντες ὁσοι ἤλϑον, χλέπται εἰσιν χαὶ 
Ψ -ω 7ὔ ΒΡ] 

λῃσταί. ἀλλ οὐκ ἤχουσαν αὐτῶν τὰ πρόβατα. 9 ἐγώ εἰμι 
- , 

ἡ ϑύρα' δι’ ἐμοῦ ἐάν τις εἰσέλϑῃ, σωθήσεται, καὶ εἰσελεύ- 
2 

σεται καὶ ἐξελεύσεται χαὶ νομὴν εὑρήσει. 10 ὃ χλέπτης. οὐχ 
2 2 Ἅ 

ἔρχεται, εἰ μὴ ἵνα κλένψνη καὶ ϑύσῃ καὶ ἀπολέση" ἐγὼ δὲ ἤλϑον. 
, 3 ς 

ἵνα ζωὴν ἔχωσιν χαὶ περισσὸν ἔχωσιν. 11 ἐγώ εἰμι ὃ ποι- 
Ν ς ΄ ς Χ ς ᾿, ᾿ Ν 2 - μὴν ὃ καλός ὃ ποιμὴν ὃ χαλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίϑησιν 

δπ ἵ - , ς ᾿ ἣ ΤΟ ΤΣ ον τῶν ὑπτὲρ τῶν προβάτων: 12 ὃ μισϑωτὸς δὲ χαὶ οὐκ ὧν ποι- 
7 κ 2 “ἣν ᾿ ’ .7 -»" Ν ΄ 2 ΄ 

μήν, οὗ οὐχ εἰσὶν τὰ πρόβατα ἴδια, ϑεωρεῖ τὸν λύχον ἔρχο- 
2 , ς Ἷ 

μενον χαὶ ἀφίησιν τὰ πρόβατα χαὶ φεύγει, καὶ ὁ λύκος 
« Ἢ ς 

ἁρτιάζει αὐτὰ χαὶ σχορτιίζει τὰ πρόβατα. 18 ὁ δὲ μισϑω- 
Ν 7 ᾿» -“ Ν 

τὸς φεύγει, ὅτε μισϑωτός ἔστιν, καὶ οὐ μέλει αὐτῷ πιερὶ 

1 αἴϊτα ἂὰ 11} πάλιν αὐτοῖς --- ΑἸ 10} γρ αὐτοῖς πάλιν. 8. αθπηαπ] 
ἦλθον ὅ8ῖπ ἘΕῸ Ἰένρ --- ἦλϑον πρὸ ἐμοῦ. 10 1} [ΚΜ ἐγὼ δέ 1) -- 
ἐγώ; ἄοοιι Καππ ἄθγ Οοίθ. ἴῬ διό δα οἷρπθ παπᾶ Ηϊηζιιροβοίχί πᾶ θ θη. 
18 πὶ Κατ’ ἰδέ 1π8] οὐ μέλει αὐτῷ; οἸϊβίοπ πὶ ἴῃ Ραύ᾽ ἰβῦ; δοῦιβ. Μ10 
Δα. τὴῖ ἢ ἰθὺ σπίασ. Οὐἴμηπὶ ατ. ΤΥ Ρ. 242. 108. ; 

Ῥεγππαγας, γα]181]Δ. 0 
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ἰᾶτηῦ6. 14 [Κα ἴπὶ Παϊγθῖβ 88 ροᾶδ, 81 Κᾶπη τηθίηδ δ} 
Καμηπη ΤΩ] ΡῸ τη6]Π8, 

16. ὥὄγαϑγθ Κῃῃ τὴ αὐΐα 1811 [κ Καπῃ αὐἰΐδῃ, 
08} βαΐγα!α τηθὶπα Ἰδρ]α ἔδαγ ΡῸ Ἰδιηθᾶ. 

160. “6}} Δ βατα ἰδιηθα 41}, ΡΟΘῚ πὶ βἰπᾶ Ρ85 υϊβύυβ; 8} 

ΡῸ 5Κ81 Ὀγίοραμ,, 78} ΒΌ1Π0Π058. ᾿Τηθἰπαῖσοβ Πδπβ]αμά, 18} γαΐτ- 
Ραμα δἷη ἃγθβὶ, δἷπβ μαι γθβ. 17 ἀπῃρ6 αὐΐα τὴῖκ []0}, 
πἀηὖθ [Κα ἰὩρ]8 ϑαῖναδ, π]θῖη8., 6] [18 πἴγηδ Ροθ. 18 πὶ ᾿γαϑ- 

ἢ ΠΡ ΡῸ δ (15, ἃ Κ6ὶ 1 Ἰαρ]α βὸ 81) τηῖβ 3}101η. ν]- 
ἀπῇ! Παρὰ ἃἤδρΊαμ ΡῸ., 18} να] ἀπ ηϊ πᾶθὰ αἴγα πίπτηδῃ Ρο:; 
ΡΟ ἃπαθαβη πᾶπὶ ἃὖὺ δὐδη τηθἰηϑιητηᾶ. 19 β8πῈ}} Τη558 6158 

δτα, γῶ]} τὴ} Τπἀδίπθπι ἴθ ΡῖΖ6 γαστᾶθ. 20 ἀοΡαμαἢ τηδ- 

Πδρδὶ 120: ὉΠΉΠΙΡΟΙ Πα ΌΔ1}0 18} ἀγϑιηορ; πγὰ βδιητηδ μᾶὰ- 

5610} 21 5801181} θρὰπ: ΡῸ γνϑυγᾶμ πἰ 5:π4 ἀππμα]βροι Πᾶ- 

Ὀδ Πα 1Π5 ; 1081 τηᾶρ' ΠΏ Πα]ΡῸ Ὀ]1ηΠἀδῖτη ἀαρΌπδ, 5] Κη 9 22. σὰ} 

- ΄ ᾿ , 2 Ε ν - ἢ ᾿Ὶ ὔ 

τῶν προβάτων. 14 ἐγὼ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς, καὶ γινώσκω 

τὰ ἐμὰ χαὶ γινώσχουσίν με τὰ ἐμά, 
ἣ ΄ ς Ν δ τ ΕἿΔ' ’ ᾿ ὕ 

16 Καϑὼς γινώσχεδι, μὲ ὁ τπτατὴρ καγὼ γινώσχω τὸν 7τατέρα, 

Καὶ τὴν ψυχήν μου τίϑημι ὑπὲρ τῶν προβάτων. 
Ὁ Κ ὶ ἤλλα ΐ“π Χ 2. [9] 2 2) » τ αὐλῇ 

αἵ ἃ οὐβατὰ ἔχω, ἃ οὐκ ἔστιν ἔχ τῆς ἜΣ 
’ - ’ - 2 -" ωῳ - , 

ταύτης" χαχεῖνα μὲ δεῖ ἀγαγεῖν, καὶ τῆς φωνῆς μου ἀκοὺ- 
Ἀ ΄ ,ὔ ,ὔ δ , Ν 

σουσιν, χαὺ γενήσονται μία ΠΡΌΠ} δὶς ἀμ 11 διὰ 

τοῦτο ὃ πατήρ μὲ ἀγαπᾷ, ὅτι ἐγὼ τίϑημι τὴν ψυχήν μου, 
Ἄ 

ἵνα πάλιν λάβω αὐτήν. 18 οὐδεὶς αἴρει αὐτὴν. ἀπ᾽ ἐμοῦ, 
3 ΘΙ Τὰ , ΡΟ ΤΡ 
ἀλλ ἐγὼ τίϑημι αὐτὴν ἀττ᾽ ἐμαυτοῦ. ἐξουσίαν ἔχω ϑεῖναι 

δι ς ἣν ΝΡ. , ΡΒ ’ - ΠΕ τ ἣ δ 
αὑτὴν, καὶ ξξουσιαν ἔχω σπτάλιν λαβεῖν αὐτὴν᾽ ταύτην τὴν 

3, - εῚ ΄ ἐντολὴν ἕλαβον σταρὰ τοῦ “τατρός μου. 19 σχίσμα οὖν πά- 
ὝΥ Ἴ δὰ 2 , ΝΜ Ν , ͵ 

λὲν ἔγένετο ὃν τοῖς Ιουδαίοις διὰ τοὺς λόγους τούτους. 

20 ἔλεγον δὲ πολλοὶ ἐξ αὐτῶν Δαιμόνιον ἔχει χαὶ μαίνδται" 
, 2 , 12 ,ὔ .ὕ 2, - Ν «ς} 2 

τι αὐτοῦ ἀχούετε; 21 ἄλλοι ἕλεγον Ταῦτα τὰ ῥηματα οὐχ 
- 2 

ἔστιν δαιμονιζομένου" μὴ δύναται δαιμόνιον τυφλῶν ὁφ- 

18 τη18 δἴκοὶ 1ἰς Ἰαρία Ῥὸ αἵ; ἀϊθβθθ Ζ6116 ἰϑύ σθρθπ Ὧθθ ἄθῃῃη γόυθθυ- 
ϑομοπ θη ρἸΘΙ ΟΠ θη. 2116 80] 5595. Δ Βρ'6[81161. 

14. Ἰταμπῦπ τὴῖϊκ ΡῸ πιθίῃδ] γονώσχουσίν μὲ τὰ ἐμά δῖ ΒΉ1, ἴὸ νρ 
-- γινώσχομαι ὑπὸ τῶν ἐμῶν. 16. ναϊτραπα] γενήσονται ΒΗ], -- 
γενήσεται. 20 4ορυπαἢ} ἔλεγον δέ; υἱ {τ δέ διιοῖ Ἐρη. ΤΥ͂, 82, δο 
οὖν Μιτα ροϊθθοπ, 1{ὈΡ] γρ ,οἱ ἢ, 



ἱ 
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βὰπ ἱπηϊα) θα π᾿ [αἰ βγη ὶ; 18} ὙἹη 8. γὰϑ: 28. 18} 
Ὠγαγτθοᾶαλ Ιοϑπ5 ἴῃ Δ]Ὲ ἴῃ πθὶχγαὶ Δα] 0158. 24 ΡᾶΠῈ} 

Βἰσαππη πα [πάδϊοὶθ 18} ἀΘΡὰπ ἀπ ἰτηγηδ: ἀπ ἢγῶ βαῖγα ἃ 

πβᾶτα ΠᾺΠ15Ὁ ὰθαὶ μὰ 51]18. Χυϊδύθβ, αν ὉΠ515 ἃπἀδαρΊθδ. 

90 Ὡηᾶποῦ Τθϑι8: (ὯΡ ἰΖν18. 1811 πὶ ρα] Δα 6 10; ναυχθῦγα Ροϑὶ 

ἱκ ἰαα]α ἴθ παιηΐη αὐϊη8 τη] η18, ΡῸ νοὶϊνοα]απα ὈΪ μη]ς. 
20 ἃκοὶ 118 πὶ ρα] 610, ππίθ πὶ 51} ᾿ἰδηθθ Πη6]η8176, 

ΒΥΆΒΥΘ ΠᾺΡ ᾿ἰχγῖβΒ. 217 τη, τηθῖπὰ βυ1 081 τηθῖηδὶ ΠδιΒ]Δ 6, 

δ ἴκ Καππ ΡΟ, 18} Ἰαἰϑιγαμα τη, 28 18} 1 Πρ] αἰγθ1- 

ποι οἵθα ἱπὶ, ὰ} πὶ {ται ϑύπαμα αἷν, 18} πὶ ἔγαν νὴ} πγα8- 
πὰπ ΡῸ τ Ππᾶπαδι τηθῖηδὶ. 29 αὐΐὰ τηθίη8 βαῦθὶ ἴταραΐ 118, 

γδῖχὺ Δ]] πὶ ἰϑῦ, 18} Πἰ ΔΙΥ ΔἰπβΠῈπη τηδρ {ΥΓΎ]γᾶη ΡῸ 8 

παπᾶδι αὐὐηβ τη6 1] η1858.. 80. [Κα 14. αὐδὰ τηθη8 81 81]. 

ϑαλμοὶς ἀνοίγειν; 22 ἐγένετο δὲ τὰ ἐγχαίνια ἐν τοῖς Ἵερο- 
, ΒΎ . 

-.-Ψ, 

σολύμοις" καὶ χειμὼν ἦν᾽ 28 χαὶ στεριετάτει ὃ Ἰησοῦς ἂν 
πὰς 4 με - ἀνδ ἘΣ - ΡῚ ᾽ὔ Ἴ Ὁ. ὧν « 

τῷ ἱερῷ ἕν τῇ στοᾷ Σολομῶνος. 24 ἐχύχλωσαν οὖν αὐτὸν οἱ 
2 - δ᾽ ο --Ἴ - 

Ἰουδαῖοι. χαὶ ἔλεγον αὐτῷ Ἕως πότε τὴν ψυχὴν ἡμῶν αἴρεις; 
εἰ σὺ εἶ ὃ Χριστός, εἰπὲ ἡμῖν παρρησίᾳ. 28 ἀπεχρίϑη ὃ ; ὁ Χριστός, εἰστὲ ἡμῖν σταρρησίᾳ. 26 ἀπεκρίϑη « 

-Ὁ (Κ᾿ τω Ν , 2 ᾿ ᾿] Ν -Ὡ 

Ἰησοῦς Εἶπον ὑμῖν χαὶ οὐ πιστεύετε" τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ ἕν 
τ να Ἀρδι, “ - - -Ὁ τῷ ὀνόματι τοῦ πεατρός μου, ταῦτα μαρτυρεῖ ττερὲ ἐμοῦ. 26 ἀλλὰ 

ς - 2 - ω Ὁ 

ὑμεῖς οὐ τειιστεύετε, οὐ γάρ ἐστε ἐκ τῶν προβάτων τῶν ἑμῶν, 
» ἢ ὅτι τὴν ε« “-“ 

χαϑὼς εἶσπτον ὑμῖν. 21 τὰ πρόβατα τὰ ἐμὰ τῆς φωνῆς μου 
2 ’ 2 2 - 

ἀχούει, χαγὼ γινώσχω αὐτά, καὶ ἀχολουϑοῦσίν μοι, 28 χἀγὼ 
’ - ζωὴν αἰώνιον δίδωμι αὐτοῖς, καὶ οὐ μὴ ἀπόλωνται εἰς τὸν 

Ἀν 2 ς 2 - ς αἰῶνα, καὶ οὐχ ἁρπάσει τις αὐτὰ ἔκ τῆς χειρός μου. 29 ὁ 
,ὔ « - 

στατήρ μου ὃ δέδωχέν μοι, μεῖζον “τάντων ἐστίν, χαὶ οὐδεὶς 
’ ς ,ὔ - - δύναται ἁἅρπτάζειν αὐτὰ ἐχ τῆς χειρὸς τοῦ “τατρός μου. 80 ἐγὼ 

28 ΟὈΖγαὶ γ0ὴ ἄθη , ΠΘίασἾτι5 ΟΟΥΤρΡίΟΤ ἡ ἰπ Ὀ]Ζ811 νου 8 6]6. 

22 ᾿ηη10}1}08] τὰ ἐγχαίγνεα, ἀῖθ πδιῖθη θυ ἔοϑίθ ψουᾶθῃ Ζαπὶ {61] 
ΒούΙΒο. ροροθοη, Ὑρ]. Ἐ]ΟΙ βγαβίακοῖπβ, {Ὰ1Π1}06, Ζαπὶ 611 Ὀ]οΙ δύ 4685 ἔτοπιᾶ- 
Μοτέ Ὑἱ6 οὶ ρᾶβκα, ραϊηϊοκιιϑύίθ, ραγδβίκαῖνθ, βαθθαύαβ. 28 θῖνα] τῇ 
στο; ἀδ8 φΥϊΘΟ 56 η6, 850 ψ|0 ἀᾶ8 ρΟΙΒ0η6 ποτύὺ πὰ Ηἶου. 24 1081 βὰ 
5114158] εἰ σὺ εἰ; ὍΡΟΙ ἄθῃ τηοᾶπθ 5. Ζὰῃ Μί. Υ͂, 28 υπᾶ γρΙῖἝ. 871. 88. 
2ὅ ΔηαΠ01}] ἀπεχρίϑη ὅϊπ Ὁ -- ἀπεχρέϑη αὐτοῖς, 585. δὰ ΤΧ, 17. 29 Ραΐί61]} 
ὅ ϑ81π ΒΙ, 1ὲ υρ --- ὅς. --- πὶ αἷν δἰπι8ῃτ:} οὐδείς; αἷν (σεώποτε) παροϑούχί, 
ΠΔΟῊ 28, --ὀ Ρο] αὐτα Ὁοϊ ΟΠ γγβοϑύ.; , Ια’ 46; 6 η1ρ6 ΠΥ 1 γ 7) 

αὐτά παρὰ μον --α [68], 
6 
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91 πρηηπη αἴξγα βἰδιηδη8 ρα] [π|81615,. 6] γὙϑαγθοῖπα ἃπἃ ἰΠ8. 

92. Δηα Ποῦ πὴ [68π5: πηδηᾶρα σα γϑαβῦγα αὐαιριαα 1 }8 

τι5. αὔθ] ΤΟΙ Δ); ἴῃ ΠΥΔΥ]18 ΡΙΖ6 γϑαγϑῦνθ βύδίη6 1} τὰκ ὃ 

99. Δ αΠοἴιη ᾿τητηᾶ μὰ] [πᾺ816158: ἴῃ ΘΌΘΙΒ γϑαγβῦν 8. πὶ ϑἰαϊη- 
λα μὰ, ἃ ἴῃ γϑ]ϑι 6 1η8, 1641 βαῦθὶ μὰ τηϑππηδ Υἱβαπαϑ 

ἰδ }15 ΡὰΚ 511|084η ἀὰ οαρθᾶ. 34. δἃμπαποῖ ἴτὴ [ΙΘϑ5: πἴὰ ᾿δὺ 

ΘΠ16ΠΡ ἴῃ υἱδοάα ᾿χγδιδηηπηδ: ἴκ 480: σουᾶδ 5] 80} 85 1808] 
7δϊπδπη5 480 οααδ, ἀὰ βδΙΠη6Ὶ γαυγα σαΡ5 γᾶ}, 78} πὶ τηδῃῦ 
ἰϑὺ αὔτη βαΐῶ φϑΙη61140: 8356. Ρ8η61Ὶ αὐΐα συ παῖ 18} 
᾿ηβ8 Πα 148. ἴῃ ρβᾶπᾶ ἴαϊσηγα, [18 ΟἸΡῚΡ βαῦθὶ γα]διηθυ]αι, ππὺθ 

48}: ϑ.πι8 οῸΡ5 ἢ 817. πἷρα ἰδα)αι γαυγϑῦγα αὐθη8 πιθ  ΠΪ8, 

ῃἱ σα ]Δα 6 1} Πη15; 88 10 718041 ὑδι7αιι, πἰθὰ τὴ15 σα} 1}, 
Ραΐτη νϑυγβύναη ρα]. ] 10, οἱ αὐκαμηαὶρ 781} ρα] Δα Ὁ] Ραὐοὶ 

ἴῃ 1215 αὐδῶ 18} 11 1η ᾿πη1η8. 

. 2 - 

καὶ ὃ πατὴρ ἕν ἐσμεν. 81 ἐβάστασαν πάλιν λίϑους οἱ Ιουδαῖοι, 
2 -»- 2 - 

ἕνα λιϑάσωσιν αὐτόν. 32 ἀπεχρίϑη αὐτοῖς ὃ Ἰησοῦς Πολλὰ 
͵ - ω “Ὁ 2 ω χαλὰ ἔργα ἔδειξα ὑμῖν ἐκ τοῦ ππατρός μου" διὰ “τοῖον αὐτῶν 

- ᾿ ' - ) - 
ἔργον λιϑαάζετέ με; 88 ἀπεχρίϑησαν αὐτῷ οἱ Ιουδαῖοι Περὶ 

- 2 

καλοῦ ἔργου οὐ λιϑαζομέν σε, ἀλλὰ περὶ βλασφημίας, καὶ 
« Ν ΒΩ ὌΝ - Ν ’ 2 ’ 

ὅτι σὺ ἀνϑρωτίος ὧν ποιεῖς σεαυτὸν ϑεὸν. 84 ἀπεχριϑὴ 
"ἢ - 2 - - Ψ, - 

αὐτοῖς ὃ Ιησοῦς Οὐχ ἔστιν γεγραμμένον ἐν τῷ νόμῳ ὑμῶν 
6 Ν ᾿ , 

Ἐγὼ εἶπον Θεοί ἐστε; δῦ εἰ ἐχείνους εἶσχτεν ϑεούς, πρὸς 
« ς ,ὔ - 3 ,ὔ Ν ϑ ,ὔ ω-π- . δα 

οὺς ὃ λόγος τοῦ ϑεοῦ δγένετο, καὶ οὐ δύναται λυϑῆναι ἢ 
᾿ γραφή: 86 ὃν ὃ πατὴρ ἡγίασεν καὶ ἀπτέστειλεν εἰς τὸν χό- 

ς - 7 ο - [υ] ΗΣ" τὸς - - 

σμον, ὑμεῖς λέγετε ὁτι βλασφημεῖς, ὁτι ξδίσπτον Υἱὸς τοῦ ϑεοῦ 
2 Ὁ ᾿ ων 

εἰμί; 81 εἰ οἱ ποιῶ τὰ ἔργα τοῦ ττατρός μου, μὴ τιιστεύδτέ 
μοι" 88 εἰ δὲ ποιῶ, κἂν ἐμοὶ μὴ πιστεύητε, τοῖς ἔργοις 
γιστεύσατε, ἵνα γνῶτε καὶ πιστεύσητε ὅτι ἔν ἐμοὶ ὃ πατὴρ 

2 2 - 

χαγὼ ὃν αἰτῷ. 

51. ποι] ἐβάστασαν ϑῖπ 1, ἰθὺ γρῖαι (ῃ]οη0 [) --- ἐβάστασαν οὖν. 
82 ροᾶα γαυχβίγα} χαλὰ ἔργα Ὦ ἴθὰ (ἴοι ἢ νρ --- ἔργα καλά. --- 
Ὠναγ] 15 ΡΖ γαυχβύγο] ποῖον αὐτῶν ἔργον, ΔΌΜΘΙΘΠ ΘΠ 46 βύτιιούαν, ἀμ π]10}} 
Μ10 ΧΥ͂, 18; ὅ0}} Κ ἔργων. 860. γναϊδιηοι]αὰ) βλασφημεῖς, 51 ΠΠ ρθη 550 
ΡΥ ΘΙΟμαπρ, ΘΌΘΠΒΟ ὁ ὈΠΑΒΡΏΘΙΙΟ, 0] (πἰομύ 6) ὈΪΔΒΡΠθιηαύ. 817. π|θὰ]} 
εἶ οὐ, πο Τιῦρο ἀπρθόπᾶι {1 180αϊ] πὶ οὔθ βαπᾶθ πὶ; Ἰοϑύχίθσθὸ ἄγ 
ΘΙ, ἄα 65. πὰῦ (οὐ... νου παπάθηθ Ὀθαϊπραπροι ὈοΖοι ποῦ, πηι] δβ1ρ, 
πα αἴθ σον] 6 νθπάμππρ' ἰθὺ γ ] ΠΟ πη Θ. Βἰ πηρ ΠλΒ5: , Ρ] τὺ ταΐν πού, 
ΔΌΆΒΒΘΙ ΘΠ 100) οὔνγα ππιο᾽ : ἅρθοχ ἄθῃ ΘΟΠ] ποῦν 8, χὰ Μί. Υ͂, 28. 

Δ δϑδιών............. 
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80. Βοκιἀοάππ πὰ αἰξτα ρα Πδπ; 181} τι814 4} τι8 ΠῚ γρ; --- 98 

ἴχο. 40 78} ρα]αῖν ἀἴτα αἰὰν Ταυγάσπιι ἴῃ Ρᾶπα βύδὰ μαγοὶ δ. 26 

γὰΒ ΤΟΒΆΠΠΘ5. {πασϊϑὺ ἀδα ρ] Δ 5, 18} ΒΆ]Π1 ἃ ἸΔ1ΠΔ 1. 
41 71} τηδπαραὶ ἀθηλιη αὖ ᾿πηπιὰ 78} ΟΡ Ῥαϊοὶ ΤΟ ΠΔη- γὰ --- 94 

πὸ5 σαίαγία ἑαῖκπὸ πὶ αἰπόμπῃ, ν᾽ Δ]]αΐα Ραῦθὶ αἃ} ΤΟΠΔΠΠΘΒ 
θὲ Ρᾶπα, βη]ὰ γὰβ. 42. 18} σα δ᾽ ἀθάθπῃ τηδηᾶραὶ ατι ἸΠ]Π1ἃ 

71 ΠΥ. 
ΧΙ, 1 ὙΑΒΙΝ Ρᾶμ ΒῈΠῚ8 5Β᾽Ὲ 5, Τιᾶζᾶστιϑ αἵ ΒΘΡΔηΪαΒ, Ὁ8Β 

παϊπιαὶ ΜΑΙ] 5. 78}} ΜΆΥΡΙΠΒ ΒΥ ΒΟΥ. 1205. 2. γΑΒῈ ἢ Ρᾶπη Μὰ} 
5061 βϑ]θοῦι ἔταυ]αη θαΙβᾶπα 18} ὈΙβυαῦ [Οὐπη8 18. 5Βαὰ 

ΒΟ ΠΔΠΊΤἃ, ΡΒ χοχοὶ ὈΥΟΡΑΥ Τιδζατιβ 5 κθ γὰ8. 8. ἰπβδηαϊαθ- 

ἄπ βᾷῃ ΡῸΒ 5υ δ. υ) 8. 18. ἀπ πητηδ αἰβαπαθίη5: ἔτ}, 88] 

βαποὶ {1]05 51πκΚ8 ἰϑῦ. 4 ἰδ 15. σα ΔΒ] Π 8 48}: 80 βἰπκοὶ 

εἰδὺ ἀὰ ἀδαβθαι ἃΚ ἴῃ ΠΔᾺΠΘΙ 815. ΟἾΡ8, οἱ ΠδαΠ] δ᾽ ἀδιι 8. Π1|8 

3χν- ) - - 

389 Ἐζήτουν αὐτὸν πάλιν πιάσαι" καὶ ἐξῆλθεν ἐχ τῆς 
Ν ΒΝ Στ τό Ν 2 - , ,ὕ ΤΌ “6,9. , 

χειρὸς αὐτῶν. 40 χαὶ ἀπῆλϑεν παλιν πέραν τοῦ Ιορδάνου 
Ἁ ᾿Ξ - 

εἰς τὸν τόπον ὅπου ἣν Ἰωάννης τὸ πρῶτον βαπτίζων, καὶ 

ἔμεινεν ἐχεῖ. ἡ 
Ὡν 2 41 Καὶ πολλοὶ ἦλϑον πρὸς αὐτὸν καὶ ἔλεγον ὅτι ᾿Ιωάν- 

- ς ὦ 3 

νὴς μὲν ἐποίησεν σημεῖον οὐδέν, στάντα δὲ ὅσα εἶπτεν Ιωάν- 
Ἀ ’, ΗΝ - Ω» Χ γ ’ Ἁ 2 

νης περὶ τούτου ἀληϑῆ ἣν. 42 χαὶ ἐπίστευσαν πτολλοὶ εἰς 

αὐτὸν ἐχεῖ. 
2 “- 

ΧΙ,1 ἮΝ δέ τις ἀσϑενῶν, “ἀἄζαρος ἀπὸ Βηϑανίας, ἐκ 

τῆς κώμης ]αρίας καὶ Πάρϑας τῆς ἀδελφῆς αὐτῆς. 2 ἦν 

δὲ Π͵αρία ἡ ἀλείννασα τὸν χύριον μύρῳ χαὶ ἔχμάξασα τοὺς 
, Ἄ -“" - Ν γα. τρὸ Το ς 5 ᾿, , 

πόδας αὐτοῦ ταῖς ϑριξὶν αὐτῆς, ἧς ὃ ἀδελφὸς “ΔἜαζαρος 
2 ,ὔ } , ἡ ς 2 Ν 2 ἜΕ . Ἄν ἃ 
ἡσϑένει. ὃ ἀπέστειλαν οὖν αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ πρὸς αὑτὸν 

, -Ὁ Δ - λέγουσαι Κύριε, ἴδε ὃν φιλεῖς ἀσϑενεῖ. 4 ἀχούσας δὲ ὁ 
3 - αὶ [] 4» , 3 ΒΡ.) Ν , )ὴη9 
Ἰησοῦς εἶπεν Αὕτη ἡ ἀσϑένεια οὐκ ἔστιν τιρὸς ϑανατον ἀλλ 

ὑπὲρ τῆς δόξης τοῦ ϑεοῦ, ἵνα δοξασϑῇ ὃ υἱὸς τοῦ ϑεοῦ ὃ: 

39 βοκίἀοάμη}] ἐζήτουν ΒΕΘ --- ξζήτουν οὖν (ἔ υδοτοθαπύ δαίθπι). 
. 41 ρσαίανιάα ἰαϊκπθ πὶ αἰποόηαη)] ἐποίησεν σημεῖον οὐδέν ΚΙ, --- σημεῖον 
᾿ ἐποίησεν οὐδέν. ΧΙ, 1 αἵ Βορβαδηῃΐα8] ἀπὸ δηϑανίας, νρ]. σὰ Μίύ. 
͵ ΧΧΥΙΙ, ὅ7. 2. ταυ͵απη], πῖον (ἅπ αὐροκῦγζί, βοπϑύ {1 (5. ὕρρϑίγδμι). 

3. Βυϊβίυ]5. 15] ἀδελιαὶ αὐτοῦ; 15. (ἴπ 5 10} γρὴ βύδτητηῦ. υ]θ]]ο Ὁ δὰβ 
ἄον [τα]ὰΔ. 4 1ν ἴ6 ρϑβδιβΊαπα8] ἀχούσας δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς ; τιδρΊ ΟΠ Θ 6150 
ἰδὲ 15 ΤΣ 15 (1658) γθυβο τ θθθη, πῖθ Μάαββδια. ἴπὶ ἰοχύ Ππαῦ; ἀοοἢ νι γάθ 
ἄδππ ἴθ υγογίβίθ]πρ ἀρυγϑι σμοπὰ Ὀ]ΘΙ θη. --- Ραϊγ Ραία] δι’ αὐτῆς; 
Ῥαΐα ὈοΖίθῃῦ 510} διῇ ἄθῃ σϑπΖοπ δαί (61)).. 
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ΘᾺ Ρ5. βα.} Ραΐα. ὅ ἤΠ]οάαἢ Ρᾶη [6818 ΜδΙΡὰπ 18} βυ βίαι 
χοβ 18. Τιᾶζαιτ. 6. 8576 Πδιβιδ βαΐθὶ 55 νὰ8., βᾶμα} Ρδπ 
Β8Π0Ὰὰ ἴῃ ΡΆΠΊΠΠΘΙῚ γὰβ βδαα ὑγϑηθ ἀαρῶηδ:; 17 βΆΡΙΟΝ Ρᾶῃ 

αἴαν Ραΐα 4} αὰ 5]ρομἼδπι : σασρϑιη ἴῃ [παἀδίδη αἴτα. 8 66- 

Ρὰπ ἀὰ ᾿πηπιἃ Ρδϊ 8]Ρ0Π705: Τὰ 61, πὰ βοκίἀθάπῃ μὰ αἴναϊη- 
ΡΠ δβὐαϊπαη [π681618, 18} αἰτῶ οαρΟῚΒ Ἰαϊπαῦ 9. ἃπαποῦ 

Ι6ϑ5: πἴι ὑγα! 51π4 ἤγθ]05 αἀδρὶδῦ 1808] ἤγὰβ σαροῚΡ ἴῃ 
ἀαρ, πὶ φαϑιρρορ, πἀπῦθ ΠᾺΡ ΡῚ8Β [Δ γΓ γαβ σα βδΙΠΥ]Ρ ; 
10. ΔΡΡδῃ 718 081 ἢγαβ σαρρῚΡ ἴῃ παιὺ, σαβίϊσοα!ρ, ππΐο παπδὰ 

πἰδὺ ἴῃ ᾿πΠΠ1η8. 11 ΡῸ αὯΡ, 1811 αἴαι' βαΐα αἸΡῚΡ ἀὰ πὰ : 1ωἃ- 

28 1τι5 ΕΠ]ΟΠἋ8. ὉΠ5ΔΙ ΟΆΒΔΙΖ]60; ἃΚ6ὶ σαροδη,; 6ἱ πϑγακ]αα 

πη. 12 βᾶπιαῃ ἀΘΡὰΠ βδὶ 5]ΡΟ0ΠΊΟ5. 185: ἴϑπ]α, Ἰαθαὶ 516}1Ρ, 

Π8115. γϑῖῦθ!Ρ. 19 ἀρὰ} βᾶημ [Ιοϑπ8 ὈῚ ἀδαβρα 5; 10 181 η8] 

αὐτῆς. ὅ ἠγάπα δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς τὴν ἸΠάρϑαν χαὶ τὴν ἀδελφὴν 
αὐτῆς καὶ τὸν “άζαρον. 6 ὡς οὖν ἤχουσεν ὅτι ἀσϑενεῖ, 
τότε μὲν ἔμεινεν ἂν ᾧ ἦν τόπῳ δύο ἡμέρας. Ἱ ἔπειτα μετὰ 
τοῦτο λέγει τοῖς μαϑηταῖς ““γωμεν εἰς τὴν ᾿Ιουδαίαν στάλιν. 
8 λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαϑηταί Ῥαββεί, νῦν ἐζήτουν σε λιϑάσαι 
οἱ ᾿Ιουδαῖοι, καὶ “τάλιν ὑπάγεις ἐκεῖ; 9. ἀπεχρίϑη ᾿Ιησοῦς 
Οὐχὲ δώδεχά εἰσιν ὧραι τῆς ἡμέρας; ἐάν τις στεριττατῇ ἐν τῇ 
ἡμέρᾳ, οὐ πιροσχότιτει, ὅτι τὸ φῶς τοῦ κόσμου τούτου βλέ- 
γτει" 10 ἐὰν δέ τις ττεριττατῇ ἔν τῇ νυχτί, προσχότετει, ὅτι 
τὸ φῶς οὐχ ἔστιν ἐν αὐτῷ. 11 ταῦτα εἶσχιεν, καὶ μετὰ τοῦτο 
λέγει αὐτοῖς “άζαρος ὁ φίλος ἡμῶν κεκοίμηται ἀλλὰ ττο- 
ρεύομαι, ἵνα ἐξυτινίσω αὐτόν. 12 εἶπον οὖν οἱ μαϑηταὶ 

αὐτοῦ Κύριε, εἰ χεχοίμηται, σωϑήσεται. 18 εἰρήχει δὲ ὃ 
᾿Ιησοῦς περὶ τοῦ ϑανάτου αὐτοῦ" ἐχεῖνοι δὲ ἔδοξαν ὅτι τιερὶ 

ὅ Τιαζτὰ 4106 ΒΔΠαβΟ Υ, ποῦ Τιάσασαπ (61.)).. 12. 5]6}1Ρ, γοῃ 
ἄθπι , ΠΟΙΑΤΙΒ. ΟΟΥΤΟΡίΟΥ᾿ ἴπ βαθὰ]Ρ ροοῦπαᾶθρυί, ΘΌΘΠ50 18 5100 ἴπ 58θ.π. 

ὅ ἐγ] οὔ} ΡΒ] 5. Ζὰ ΧΙΠΙ, 24. 6 5γ6] ὡς; οὖν 1[60}1. ---ὀ Ῥᾶπυῃ 
Ρα1}] τότε μέν; ΘΌΘ180. ἷπὶ πϑομδδέζο Ὁ. ΧΥ͂, 238 βαπὰῖ Ὀ1Ρ6 811ὰ ραϊτιῃ- 
πη 511Κ (ἀπισὰ τη, μων Ρὰῃ (τότε χκαΐὴ 156. 51:10 Βπιι5 ρα Καπ 51]. οοῦ. 
ἀαροροη 14 Ῥαπὰῃ ῥα -- Ξε ΤΟΤΕ" οὐ, ἢ ΡΆΡτοΙι Ῥδ}]} ἔπειτα; Ῥᾶπ Ζιρο- 
βοίζί, 8. Δἴ γα ρᾶηῃ βίαϊπδπι} λιϑάσαι, νὶο 1,0. ΧΧ, ὁ ἐν χαταλιϑάζειν. 
9. 5ἰπᾶ Ὠγθ1105] εἰσὴν ὧραι ἘΚΟΉΗΒΌ.1.2 --- ὧραί εἰσιν. --- ἰ ἴα ἀρ] ἐν 
τῇ ἡμέρᾳ 5. αὰ ἜΡΗ. ΥἹ, 1 δην 18 ᾿Πυμαᾷ, δθρθι ΠἰὰΠᾺΡ 9. 11 ρα 88 1216} 
ψι0 1 Ο. ΧΥ͂, 6. -- ἌΡΗΝ πορεύομαι, ἀπάοτιιηρ ΠΔῸ 7, ὙΘΙΡῚ. 15. 
12. Ῥαϊ 5β'ροπΊοβ 15] οἱ μαϑηταὶ αὐτοῦ ΟΕ ἰὐρὶ νρ -- αὐτῷ οἱ μαϑη- 
ταί, οἱ μαϑηταὶ αὐτῷ, αὐτῷ. 
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παστἀοᾶπῃ Ραῦθὶ 18 δὶ 8160 αθΡ0ῖ1. 14 Ραᾶμαϊ Ρᾶἢ Ὁ ἀπ ἰχὴ 

ΤοϑὰΒ ΒΥ Και βαθα: Τιᾶζαγιβ σαβγαϊῦ, 1 18}} [Ἀρῖπο ἴῃ ᾿χγαγᾶ, 
οἱ φᾺΪΔΙ]αὶΡ, ἀπῦθ πὶ γὰβ Ἰαϊπαῦ; ἃ ΚΟῚ ραρραμῃη ἃ ἸΠ]ηᾶ. 
10 βᾶμπαἢ αἂ}Ρ Ῥοιηὰβ β8θὶ παϊζαα ΠΙἀἸλι8. Ραΐπλ σα Τὴ 

Θ᾽ παΐση : σαρΟα ΠῚ 8} Ὑ618., οἱ Θ ΒΥ] αἰχηἃ τ} ᾿πηπιἃ. 17 αἷ- 
τη Ρὰῃ ΙΘϑι5 Ὀἰραῦ ἰπὰ ἸῸρᾶη Πάνου ἀδραμβ Παθαπᾶάδη ἴῃ 

ἴαῖνα. 18 γαϑι Ρὰῃ ΒΘΡαπΐα θην [αἰ Γϑα] ΥΥ 1, ΒναϑΥ 0 

ἃπἃ βραθγαϊη) ἢ] πη. 19. Δ} τηᾶπᾶραὶϊ [πα α]0 σδαθ- 
μλπ Ὀΐ ΜΆΥΡὰπ 78} Μαυ]απ., οἱ ρα ργα Β1ἀθαθίηδ, 1105 ὈΪ Ραμ 
ὈΤΟΡᾺΣ ἰχο. 30 10 Μαδῦβὰ βιιπβοὶ πδιβιαα Ραῦθὶ [Θ8118. αἸΏ]0Ρ, 

γἱργαϊ  α)]ὰ πὰ, 0 Μαι]ὰ ἴῃ σαγᾶα 580. 21 Ῥᾶπαῇ 4} Μαβὰ 

- ’ -« ὦ , Ὗ Ἔ 2 - 
τῆς χοιμήσεως τοῦ ὕτινου λέγει. 14 τοῦδ οὖν εἰσίεν αὑτοῖς 
ὃ ̓ Ιησοῦς παρρησίᾳ “άζαρος ἀπέϑανεν, 1ὅ καὶ χαίρω δι’ 
ὑμᾶς, ἵνα πιστεύσητε, ὅτι οὐκ ἤμην ἐχεῖ" ἀλλὰ ἄγωμεν τιρὸς 

} ,ὔ τ ἢ - ς , , - 

αὑτόν. 10 εἶπεν οὖν Θωμᾶς ὃ λεγόμενος Ζίδυμος τοῖς συμ- 
- - “- , 2 

μαϑηταῖς αὐτοῦ “γωμεν χαὶ ἡμεῖς, ἵνα ἀποϑάνωμεν μετ᾽ 
2 “- γ Χ ΗΝ ς. - Ἷ ΩΝ , αὐ Το, 

αὐτοῦ. 11 ἐλϑὼν οὖν ὃ ]ησοῦς ξὺὑρεν αὑτὸν τέσσαρας ἡμδὅ- 
ΒΡ 2»ὕ 2 - , ἊΣ δα ΤῈ , 2 Ν 

ρας ἤδη ἔχοντα ἕν τῷ μνημξίῳ. 18 ἣν δὲ ἡ Βηϑανία ἐγγὺς 
»" “« ’ ς Ξ ον, ἊΝ , ! Ν 

τῶν “Ἱεροσολύμων ὡς ἀπὸ σταδίων δεχατίεντε. 19 χαὶ στολ- 
λοὶ ἐκ τῶν ᾿Ιουδαίων ἐληλύϑεισαν πρὸς τὰς περὶ ἸΠάρϑαν 

3 - 9 - 

χαὶ Ἰαρίαν, ἵνα τταραμυϑήσωνται αὐτὰς τιερὶ τοῦ ἀδελφοῦ 
Ρ] - «ς Ἂν , ς ΕΒ ο Ψ - "ὕὔ 

αὐτῶν. 20 ἡ οὖν Παρϑα ὡς ἤχουσὲν ὁὃτε ἰἴησοῦς ἔρχεται, 
ς , )» » , ΝΎ (Ὁ Τ᾿ , , Ὁ 

ὑσήντησεν αὐτῷ, ἸΠ]αρία δὲ ἐν τῷ οἴχῳ ἐχαϑέζετο. 21 εἴπεν 

18 Φαϊγυβδυ]γταΐτι νϑυτηπίθη ΟἿ,, αἴθ ΒΑπαβομυ Φαϊγυβαυ]γτηΐδτη, 
γγοΐαν Ὀρρϑβίσ. πᾶὸρ Οἰυμηδυτ]ατη, δι αἀδυχη]απι ΒΟΏΤΘΙ οι. Ὑ111 Ζαϊτιβαι- 
Ἰγτηΐδιη ; ἀ16 ἴπὶ ἰοχύ δυΐρθῃμοτηηθπο ἴοι ἢπᾶοὺ β]οἢ Μο. 11Π|, 8, Υ1], 1. 

------ 

18 5. (2)] Ζυρθβούχί. --- 1 8100] περὺὶ τῆς χοιμήσεως τοῦ ὕπνου, 
γΟΥΘΙ ΠΟ Πΐο υβάτιιοῖ, 16 ῬΙάϊτη08] Ζέδυμος; ΤῸΥ Ὠΐου σοῦ, 1 -- ΡΥΪΘ0Ή. 
υ. --- σϑΒ] θα} συμμαϑηταῖς; ἄδ580100 ποτ ῬῊ]]. 11, 26 --- συστρα- 
τεώτης. .--- Βοϊπαϊτη}] αὐτοῦ Ὁ ἴδπα. {6}1 βοπδύ, ἘΒ8 Καὶὶ ΜῸ] δι ἢ 
ἵπ ἄθῃ ρούβομοη ἰοχύ, 17 αἰπιδηᾶθ ---- Ὀ1ρ 4} ἐλϑὼν ---- εὑρεν --- ΟἹ 1} γρ΄ 
ἦλθεν χαὶ εἷρεν, τῶν {᾿ γϑῃΐθη8 --- ἱπγοπῖΐ. -- ζιβᾶπ βᾶγον ἀαρδη8] τέο- 
σαρας ἡμέρας ἤδη, τέσσαρας ἤδη ἡμέρας, τέσσαρας ἡμέρας; ἵτπι οί. 
7ιρᾶπ ἃπάθυβ ρϑβϑίβθ. 19 ὈΪ Μάγρᾶη)] πρὸς τὰς περὶ άρϑαν ΛΟβϑ -- 
πρὸς τὴν ῆάρϑαν; θογθίοτο Ἰοβατύ Ἰὰρ' ἄθπι ΠΟΥ βούζου γ01, ΜΊ0 Ὁ Ζοϊρί, 
ΟΌΟ] ΘΙ 516 πΙομύ πον 10}} ἀροτίσαροη Κοπηΐθ. 
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οἀὰ [Ιοϑπ8: ἴταὰ]ἃ, 1Ρ ὙΘ5618 ΠΟΥ, πὶ Ρᾶι. σδαδαρηοαθαϊ Ὀ10- 

ΒΔ πΊοῖη8. 22 ἃκθὶ 18} πὰ γαϊὺ οἱ βίβῃναῃ Ρ61 Ὀ14]18. σᾺΡ, 
ΟἿΡΙΡ Ρὰ5 σΡ. 295. (ἂρ ᾿ἰχὰϊ [Θ85: τπιβϑύαπ ας ὈΙΌΡΩΙ ΡΘ]η8. 

24 4ὰΡ ἀὰ ᾿πηἃ ΜᾶγΡα: γαὶϊὺ βαΐθὶ πϑϑύδμα!ρ ἴῃ τϑϑύδβϑαὶ 

ἴῃ Ρδιηγηᾶ ϑβρθαϊδύϊη ἀρῶ. 26. (σἂ βᾷῃ [Ιθϑπ8: ἱκ 11 80 

τιϑϑύθϑθ 18} Ρδῖη5; 5861 ρα οῖῦ0 ἀπ τη18, Ρβᾶὰἢ ρἃ - Βᾶ - 

ἀδαβηρ, 0814. 26 18} Ὠνᾶζὰῃ 8861 1108410 181. σα] 61}. 

ἀὰὰ Τ215, ΠῚ σΔαΔΌΡΗΙΡ ΔΙΥ; σϑΙ Δ 615 Ραΐαῦϑ 27 4} Πημηδ: 

761, [τὰ]; 1Κ σα] δα θα, Ραΐθὶ μὰ 15 Χυϊδύσβ βαηΠ8. ΟῸΡΒ. 88 
ἴῃ βᾶπᾶ ἔην αἰμηδη δ. 28 18} Ραΐα αἸΡαη61 ρα] 18} 

γορία Μδι]δη βϑυϊδύδι δοίη Ρ]Ὰ0]0 αἰβᾶπαθὶ: [Δ᾽ 58 1615. α8 1 

718} ΒΑΙΡ ΡακΚ. 29 10 πᾶ ϑιιη861 Πδιβἃ, ὈΠΥΔ15. ΒρΥδαΐο 

5 2 ὦ ἘΥ Ὄ ) 

οὖν Πάρϑα πρὸς τὸν Ἰησοῦν Κύριε, εἰ ἧς ὧδε, οὐκ ἂν ἀτπτέ- 
ϑανεν ὃ ἀδελφός μου. 22 ἀλλὰ χαὶ νῦν οἶδα ὅτι ὅσα ἂν 

’ 3. πίοι “Ὁ 

αἰτήσῃ τὸν ϑεόν, δώσει σοι ὃ ϑεός. 28 λέγει αὐτῇ ὃ ̓ Ιησοῦς 
2 , ΟΥ̓ ὙΞ τ 

ἀναστήσεται ὃ ἀδελφὸς σου. 24 λέγει αὐτῷ άρϑα Οἶδα 
“ 2 ,ὔ 7 - 2 ͵ ΑΝ, - Β] ’ ς , 

ὅτι ἀναστήσεται ἐν τῇ ἀναστάσει ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 
6 Ν δίψος 0 - 2 ΄ 5 ἘΣ ΣᾺ Νὰ Ὁ Ωὅ εἶπεν δὲ αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς γώ εἰμι ἢ ἀνάστασις χαὶ ἡ 

γὴν  :ἙῈ , Ὑ ροΨ, τ εΑκ.ν ΦΞΩ͂Ν Ἂ , ͵ ᾿ 
ζωή ὃ πιστνξύων εἰς ἐμὲ χἂν ἀποϑάνῃ, ζήσεται. 206 καὶ 

-«- -" Ψ 

πᾶς ὃ ζῶν χαὶ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ ἀποϑαάνῃ εἰς τὸν 
΄- ἴω ) πω 

αἰῶνα᾽ πιστεύεις τοῦτο; 21 λέγει αὐτῷ Ναί, κύριε" ἐγὼ 
, ο Ν τς “( ΄ Ἂ ς ον - - "Ὁ ᾿] Ν γυεηείστευχα ὅτι σὺ εἰ ὃ Χριστὸς ὃ υἱὸς τοῦ ϑεοῦ ὁ εἰς τὸν " 

΄ - “ -Ὡ Ω 

χόσμον ἐρχόμενος. 28 χαὶ ταῦτα εἰποῦσα ἀπῆλϑεν χαὶ ἐφώ- 
2 - ὦ 

γησὲν Π͵]αρίαν τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς λάϑρα εἰποῦσα Ὁ διδά- 
σχαλος πάρεστιν χαὶ φωνεῖ σε. 29 ἐχείνη δὲ ὡς ἤκουσεν, 

24. βρθαϊβύπ, α16 ΠΘΠἀβοῃυ Ὁ [Ὁ]500} Βροάϊδίαπ. 25 Ρδὰἢ ρὰ - θᾶ - 
ἀδυθηῖρ ἀϊθ παηαβο χ, ΟἿ, Ῥαιῃ͵αα ἀαιθη., νὑγοῦθὶ βαιαμήαρα ἐν Ρᾶθἢ- 
1041 βίθῃθιῃ 5011. ΑἸ]οῖη ἀδαρηδη ουβοποιηὺ βοηδὺ Π16 ΟΠ Ρἃ --- ; Ὑ81- 
ΒΟΠΘΙΠΙΙΟΠΟΥ ἰδὲ ἀδηου Ὀρρϑίγὕτη8. Ὑϑυπιαζιπρ, ΟΘΥ Θἷη6 ΘΠ ΚΙ Ια Ὀὰ. ΟὟΘΥ 
Ῥαὶ -ς εἰ ἃπηϊτητηύ, αἴθ ἀθῃ χυγοιύθη (611 ΔΟΥ οομῃηροβιία αθαὶ, 1081, πῖραΐ 
δαδιηδο 9. ἴὔθοι αἴθ ἐπιθϑὶβ υρ]. σὰ 1 Ο. ὙΠ1Π, 18. 

21 πὶ Ραὰ ραάδι ηοάραϊ ὈγοΟΡαΥ πιοῖπ5] οὐκ ἂν ἀπιέϑανεν ὁ ἀδελφός 
μου δῖπ ΒΟΊ,ἃ --- οὐκ ἂν ὁ ἀδελφός μου ἐτεϑνήχει, ὁ ἀδελιρός μου οὐκ ἂν 
ἀπέϑανεν. 2ὅ 4} βάῃ [6818] εἶπεν δὲ αὐτῇ ὁ ᾿Ιησοῦς ; δέ πὰν δῖπ ἃ; 
Καπῃ 10 ἢ σὺ ἄρθιι θουβούζου χσιροίίρὺ βοίπ; αὐτῇ [0 }10. --- Ἰ110414] ἐν 
1101}; 5010118 ΤὈΥΠΊΘ ἢ αἰ πα πὶ 7}. πού 56] θη. Δ ἢ. 1 ἃ Π ρ᾽ 6 ΠῚ γοϊκ], 8. οἷῃ- 
Ἰοϊψαπρ 8 28. 21 ἴῃ βαᾶπὰ [αἰγηνα} εἰς τὸν χόσμον; δου. ἅἄδ8 ὑπρθ- 
Ὑγ ΟΠ] η6 ἴῃ ὁ. 800. οὶ αἰτηᾶπ 5. ψὰ Μο. ὙΠ], 10. 28 Μασ] Μαρίαν 
δῖ ἘΠ -- Μαριάμ. --- 41] πάρεστιν, 5. 6]. ΤΥ͂, 206. 29 ἰδ 761π8] 
ἐχείνη δέ ὅῖπ ΒΟΥ -- ἐκείγη. 
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11 ἰαα]α ἀὰ ἱπμὰ; 80. πἷρ Ρᾶπ πΔ Ραμα απ 1ΘΒ.15. ἴῃ 

γοῖπβα, ἃΚ γὰ8 ΠΔῸΠΡΆΠΝ ἴῃ Ραητηὰ βίδα Ρᾶγο] σοῦ! 
πιὰ ΜαγΡα. 891 Τα 1θῖὶβ Ρὰη Ρὰϊ υἱϑαπἀδηβ τὴ ἰχᾶϊ ἴῃ 

σάτα Ρτα δι] πάλ η8 1]1ὰ, ΘΒ] νη άδη5. Μαγ]αμ βαΐθὶ βρυαπῦο 

ἀβδύον 78} πϑ144]ὰ, Ἰαα]οαθπ}}) ἃ, ἰχὰϊ αἰραπαδη8 βαΐθὶ 

σαρΡΟῚΡ ἀὰ μ]αῖγὰ οἱ σγούδϊ Ἰαϊπαν. 92. 10 Μδι7ὰ 8.1 η8561 (1 
Ρᾶϊοὶ γὰβ Ι68118, ρα ΒΑ Πα η οὶ πὰ αἀτᾶσθ πητηὰ αι [Οὔ Ππὶ 

αἰΡαπαθὶ ἀπ ἱπητηὰ : [ταπ]ὰ, ἱθ ὙΘ5618 ΠΟΘΙ, πὶ ΡῈ} σαβυ 0] 

τηθὶπ8 ὈΓΌΡαΙ. 938. βᾶπα] ΤΘ5118 ΒΌη861 ρΆΒΔΠν ἰ1ὰ ρυθίδη θ᾽ 
78} Ταἀαῖππβ Ραϊοὶ ΘΠ ΤΡ σαὶ ογθίδπδη8, ΠΥ 148 

ΔΗ 18} ἱπγαρταα 51Κ 5]0ὰη, 384. 7188} 48}: ἢγδι ἸδρΊ θα πη 
πὰ ὃ 4οΡὰμ ἀπ ᾿πητηὰ: ἔγταπ]α, Εἰγὶ 18} βαῖην. 85. 18} ὑὰρυ]αα 

γ ὔ Ἀ ν. Ὁ Χ Εν « 7 Ἄ ᾿ 
ἐγείρεται ταχὺ χαὶ ἔρχεται πρὸς αὐτὸν: 80 οὕπω δὲ ἐληλυ- 

“μὰς. -" Β] ᾿ ,ὔ εἶ ) δ] ἊΣ } - , [φ] 

ϑει ὃ Ιησοὺῖς εἰς τὴν χώμην, ἀλλ᾿ ἣν ἔτι ἐν τῷ τόπῳ ὅπου 
᾿] - Ἵ 7 -» 2 

ὑπήντησεν αὐτῷ ἢ άρϑα. 81 οἱ οὖν ᾿Ιουδαῖοι οἱ ὄντες 
» -»" ) , 

μετ᾽ αὐτῆς ἐν τῇ οἰχίᾳ παραμυϑούμενοι αὐτήν, ἰδόντες τὴν 
’ ε! , 3...» νι 3» 2 , Φ με 

Παρίαν ὅτι ταχέως ἀνέστη καὶ ἐξῆλϑεν, ἠκολούϑησαν αὐτῇ 
,’ ο - ͵ὔ Ψ Ν - ἴω ) - [3 

δέγουτος οτι ὑπάγει εἰς τὸ νημεῦον ἵνα χλαύση ἐκεῖ. : 92 ἢ 
’ὔ ς 3» τ! -- γ -- Ν ὔ 

οὖν Παρία ὡς ἤλθεν ὅπου ἣν ]Ιησοῦς, δοῦσα αὐτὸν ἕτεσεν 
7 - γ Ν , , 293.»ϑ ὦ , ΟΣ ΓΙ 2 αὑτοῦ εἰς τοὺς πόδας λέγουσα αὐτῷ Κύριξ, δι ἧς ὡδε, οὐχ 

ΡΒ} 2 , ’, ς 2 , 2 - ΕἾ ς 27 ἂν 

ἂν ἀπέϑανέν μου ὃ ἀδελφός. 88 Ιησοῦς οὖν ὡς {δὲν αὐτὴν 
’ Ν Ἀ , : ἘΣ ’ ’ 

χλαίουσαν χαὶ τοὺς συνελϑόντας αὐτῇ Ιουδαίους κλαίοντας, 

ἐνεβριμήσατο τῷ πνεύματι χαὶ ἐτάραξεν ξαυτόν, 84 χαὶ 
- 1 “-“ , ἐ Ὁ, ΟἹ Ν , ὅμεν «- κε , 7 

εἰσχσεν ΠΙῺοῦ τεϑείχατε αὐτόν; λέγουσιν αὐτῷ Κύριε, ξρχου 
γ ἊΣ 3 9 

χαὶ ἴδε. 8ὅ χαὶ ἐδάχρυσεν ὃ Ιησοῦς. 86 ἔλεγον οὖν οἱ 1ου- 

31 ρστοίαϊ, αἴθ πα ἀβοτι ρσγοιίαϊ, ἀοοῇ δύ (5 θυβίθ 1 διιβρθβοῃδθύ; 
ΘΌΘΠη80 338 ἴπ ρτοιίαπαθίη {τ σγοίδηαθῖθ. 82. βη861, ἀ16 Πδηἀβοη τ Ὁ 5.5 
561, ἀοοἢ βομοίπύ 4δ5 ἀυϊίθ 5 ταᾶϊστί. σϑβθῖβ, ἅ16 πη ἀβοῃ τ Ὁ γϑὶβ6 18. 

80 πϑυρρᾶπυ} ἔτη (2) ὅ΄᾽΄π ΒΟ 1 νρ --- (610. 581 Ρταίβι)απάδῃβ] 
παραμυϑούμενοι Ὁ ἴθι --- χαὶ παραμυϑούμενοι. --- ἰἀα]θάππα}} ἤκο- 
λούϑησαν; ἢ 5ίθῃ Δ πδϊκο] 150}. πδο ἢ νου πουρομοπᾶθη ῬΑΥ 010, Ὑ10 
1,6. ΧΎ, 26. Μο. ὙΠ, 1. Ὑρῖ. αὐο. Μο. ΧΤΙΥ͂, 66. 88 Ταδαΐτπηθ. Ραϊθὶ 
4οπηιη πη 1Ζαὶ στοίδδη8] τοὺς συνελϑόντας αὐτῆ ᾿Ιουδαίους κλαίον- 
τας; ἀϊθ σοίβομθ σουίβίθι!θπρ θοῦ πορομ 65 τοϊα νβαΐζοβ δἃὉ; ρ'δηΖ 
ἄατηϊέ ὕθου οἰ πβυϊππτηθπᾶ ἔ: Ταἄαθοβ αἱ γοπογαπῦ οὰπὶ θὰ Πθπίοβ᾽, ΔΡο Ὁ) 10}Ὁ} 
τοὺς ᾿Ιουδαίους κλαίοντας τοὺς συνελϑόντας αὐτῇ. 84 Ἰαρτάοάππ])] τεϑεί- 
χατε, Ἰαΐ. ,ῬοΒαδί18᾽, ἀπροπδὰ. 8 14}}] χαί ϑ΄᾽π Ὁ 1 γρ --- [Θ}]0. 
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Ιοϑιι5. 86 βαὰἢ} ἀΟΡὰμ βαὶ [πα δ1615: 581 Ὠγαῖγῳ ἰτἸοᾶδ ἰπΠἃ. 

Θ᾽ 50ΠΊΔΙΪ βᾶη 1286 αΘΡαη: πἴὰ τηϑηδα, 88. 1Ζ61 ΙΔ ῸΚ ΔαρΌΠδ 

Ραιητηδ ὈΠΠπαϊπ, σαἰαι]δη οἱ 7811 88 πὶ σϑαδαβποαθαϊ" 88 Ρδῃ- 
ἢ [ΙΘϑ8 αἰϊγα ᾿πυϑα 08 1π 518. 5101π σαρρῚΡ ἀὰ βδιηπηᾶ 
Ὠ]αῖγα; γαϑαῃ Ρᾶῃ Πα] ΠπαΪ 14} δὐαῖπα τυἱϑι]αρ αι, νὰ αἴάτο. 
359 4 [6805: δἰπισηῖθ ρᾶπδ βἰαίη. Ὁ} ἀὰ ᾿πηπηᾶ ϑυϊϑῦδι ΡῚΒ 
ἀδαβῖη5 ΜΆΡᾶ: ἴγαῦ]α, 1 [15 15; ΠαυγΟρΒ. δὰ δύ. 40 4 

1] [ΙΘ88: πὰ (ὯΡ Ρ8 βΡαΐθὶ Ἰᾶῦαϊ ρϑ]δα 618, ραβ ἢ ν]Β 

γα]θὰ οὐ ρ8ῦ 41 ϑῃοΐιῃ ρδη βδηδ δβἰδίη βᾶγοὶ γὰβ; 10 [6818 

ἀΖΌΠΠ οὗ ΔαρΌΠδ ἴα} 781 4}: αὐὐα, υ παο Ρὰ5 ππῦθ ἃπαθδι- 
5165. Τη18. 42 18} Ρδη 1Κ υἱδϑὰ βαὐθὶ βπύθ Π0 γη18 ΔΠαΠΔΆΒΘΙΒ; 
ΔΚΟῚ ἴῃ τηϑηδρθίη5 ΡΙΖ05 Ὀἰδίαπαδη θη 48}, οἱ ρα] Πδ, 

Ραΐθὶ μὰ τῖκ ᾿ηβαηα]4θ5. 48 181} βαύδ αἰραπαβ βυϊθπαὶ ταϊ- 
ΙΔ] Ὠγορίαδ: Τμᾶζᾶγιι, ΠῚ αὖ 44 8} τὺτᾶπη 88 ἀδαβρὰ ρἃ- 

βυπᾶδηβ ΠδπαυΠ5. 181} ἴούππβ [5], 184} Ὑ] δ᾽ 18. δα γ8}7ἃ 

- - 2 9 -- Ἃ 

δαῖοι 1δὲ πῶς ἐφίλει αὐτόν. 81 τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν ἔλεγον 
ἜΣ ς -Ὡ - 

Οὐχ ἠδύνατο οὗτος ὁ ἀνοίξας τοὺς ὀφϑαλμοὺς τοῦ τυφλοῦ 
- ες! ᾿ τεῦ ἐφν Σ, , γ - 3 ἣν 

ποιῆσαι ἵνα καὶ οὗτος μὴ ἀήτοϑαάνῃ; 388 ᾿Ιησοῦς οὖν παλιν 
ἐμβριμιώμενος ἐν ξαυτῷ ἔρχεται εἰς τὸ μνημεῖον" ἣν δὲ σττιή- 

Ὁ -: - 

λαιον καὶ λίϑος ἐπέχειτο ἐπ᾽ αὐτῷ. 89 λέγει Ἰησοῦς ΄Ζρατε 
. 9} -ρ 

τὸν λίϑον. λέγει αὐτῷ ἡ ἀδελφὴ τοῦ τετελευτηχότος Πάρϑα 
. “Ὁ πω Ὁ 

Κύρις, ἤδη Ὄζει" τεταρταῖος γάρ ἔστιν. 40 λέγει αὐτῇ [η- 
- 2 ΕἾ “ οἱ . ,ὔ -ὕὔ Ν , - 

σοῦς Οὐχ εἰττὸν σοι ὅτι δὰν πιστεύσῃς, ὁινὴ τὴν δοξαν τοῦ 

ϑεοῦ; 41 ἦραν οὖν τὸν λίϑον οὐ ἢν" ὃ δὲ Ἰησοῦς ἦρεν τοὺς 
2 Ν Ρ" Ν μι 4 , 2 - ο Ψὔ 
ὀφϑαλμοὺς ἄνω χαὶ εἴπεν Πάτερ, εὐχαριστῶ. σοι ὅτι ἤχου- 

, 8: υμδδ ψτ γ) « , , 2 ’ ὦ ΕΣ Ν 
σάς μου. 42 ἐγὼ δὲ ἤδειν ὅτι “πτἀντοτέ μου ἀχούεις᾽ ἀλλὰ 

διὰ τὸν ὄχλον τὸν περιεστῶτα εἶπον, ἵνα πιστεύσωσιν ὅτι 
᾽ ω -“- 

σύ μὲ ἀπέστειλας. 48 καὶ ταῦτα εἰτεὼν φωνῇ μεγάλῃ ἐκραύ- 
γασεν “Μάζαρε, δεῦρο ἔξω. 44 καὶ ἐξῆλϑεν ὃ τεϑνηχὼς 

- «Ἱ 

δεδεμένος τὰς χεῖρας χαὶ τοὺς πόδας χειρίαις, χαὶ ἡ ὄψις 

86 ἴγϊοᾶ8)] σψῖθ ὙΠ, 42 ἰποάθαορ, ΧΙ, 24 ἔγϊ0Ρ, ΧΥΪΙ, 26, 
ΧΥ, 9. 10. 183 ἔαρ να, 5. οἰπ]οϊναηρ' 8 22. 88 Βίαϊπα υἱαυ]αρα ΥὰΒ 
τᾶ10}] λέϑος ἐπέκειτο ἐπ αὐτῷ; ἴτα Οοὐδομθη δύ πυ]απαϊ βυθ]θοῦ; 1,6]}6 
γογρ]οῖομύ Μύ. ΥἹ, 6 ρα!υκαπᾶβ μαυτᾶαὶ κλείσας τὴν ϑύραν. 40. ραβαῖῃν 18] 
ὄψη; 5ὰἃ Ζὰ0. ὈΘΖΘΙ ΟΠ παπρ 05 Γαύασθ. 41 ὉΖι 06 ὑπιοδὶβ, τἷθ ΧΥ͂Ι, 28. 
ΘΑ]. 11,2. ΜΙὶὺ 10 νουθιπᾶοι βίο ὅἢ ον. 42 14} βδῃ 11] ἐγὼ δέ; ἰ0] 
οὐ ὁρὸ (ἔ δροὸ γυθγ0); ἀδῃου βίατητης υἱθ]] θοῦ 711}. 44 παπάμπηβ 14 [οὔτι 5] 
τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας, Ὄδθοι ἄθπ δοοιδ. γρ]. ατίπιπι ὅτ. ΤΥ͂ Ρ. 644. 
-- Ὀϊθυπᾶδπ5] περιεδέδετο; υπγοροὶπιᾶββιρθ βύσιιοίπιν, 
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δἰ θαμπάδηβ. 4 ἀπ πὶ 1Θϑι8: Δ Ὀ] πα]}Ρ ἵπὰ 18} 1001} ράρρδηῃ. 
40 άπ. τηδπᾶραὶ μῖχθ Φαααὶθ Ραϊ αἰ ημάδηβ αὖ ΜΔ ] 1 18}} 

Βαϊ γα πληβ Ραϊοὶ σαἰανϊαα, σα]απἰἀθάπη ἰὴ; 40 5:1} 810 

Ρᾶμ ἰχθ σα! ]ρὰμ ἀπ Εαγοιβαϊαπη 18} ΟΡ. ἀπι ἴῃ] Ραΐθὶ ρὰ- 

ἰαγίᾷα Ιοϑα8. 417 σϑϊθϑιπ ΡᾶΠη Ραὶ Δα ΪβύδηβΒ οἀ]Δ 8 18} 

Ραὶ Ἐαχοὶ...... 

ΧΠ, 1... ἴῃ ΒοΡΔΠΙ)π, ΡᾶγΘὶ νὰ ᾶΖαυ8, 88 ἀδαβὰ 

Ρᾶποὶ ὐταϊβι ἀα 8. ἀδαβαὶπὶ [ΘΒ8118. 
2. ῬᾶσιΝ σαγαυτθαιπη ἱπηπιὰ πῃ απηαῦ 781 ΠᾺ 7, 18} ΜΑΥΡὰ ἘΝ Ξε 88 

ΠΡ  ϊάἃ, τ ΤιΑΖαγι5. γὰ8 5.5 Ρῖ26. ΔΠΑ ΚΠ] Π δ Π6. ΤΡ ᾿ς ὍΣΣ 

πᾶ. 8. ἢν Μαιῆα πᾶ φαπα ὈΔ]58 15. πᾶιάδιβ ὈΙ ΒΟ ΠΚΘΙΠ1Β 
ΒΙ ΙΔ 5. 18} σα Βα] θοάα ἰοαπηβ Ιοϑαὰ 14} ὈΙΒυα ἰού Π8 

18. 5. ΒΘ᾽ πδυητηδ. ἴρ 88 ρα [115 ναῦν ἀδμπα]β Ρ]Ζ0Β 
ΒΔ] ΟΠαΐΒ. 4 ΠΡ βᾶπ δ΄π8 [286 5]ρ0η16 18, [ιἋὰ5 ΘΙΠΊΟΠΪΒ 

΄"“- " “Ὁ 3 -- 

αὐτοῦ σουδαρίῳ περιεδέδετο. λέγει αὐτοῖς ὃ Ἰησοῦς “ὐσατε 
φιῖς ἘΣ : ς ᾽ὔ Ν ΕΣ ᾿] - 39 

αὐτὸν χαὶ ἄφετε ὑττάγειν. 4Ὁ πολλοὶ οὖν ἔκ τῶν Ἰουδαίων ̓  
« γ , Ἁ ᾿ , Ν ’ (« γ Ι 

οἱ ἔλθοντες πρὸς τὴν ἢαρίαν χαὶ ϑεασαμενοι ἃ ξττοιησδξν, 
Ὕ , υ ᾽ , Ν Ν 2 ) -»"ὝἪ᾿ 2 - 

ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν’ 46 τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν αἀτῆλϑον 
Ἁ Ν -᾿ Ἧ - 

πρὸς τοὺς Φαρισαίους καὶ εἶστον αὐτοῖς ἃ ἐποίησεν ὃ ̓ Ιησοῦς. 
2 - -" 

41 συνήγαγον οὖν οἱ ἀρχιερεῖς χαὶ οἱ Φαρισαῖοι. ... 
-" - - : 

ΧΠ, 1 (Ὁ οὖν ἸΙησοῦς πρὸ ἕξ ἡμερῶν τοῦ “τάσχα ἢλϑεν) 
γ , « ἘΣ , ς Ν «“ Β 

εἰς Βηϑανίαν, ὅπου ἣν Δαζαρος, ὁ τεϑνηκὼς ον Ἠγξειρεν. 

ἐχ νεχρῶν ὃ Ἰησοῦς. 
2 - - -“- 

2 ᾿Εποίησαν οὖν αὐτῷ δεῖτεινον ἐχεῖ, χαὶ ἡ άρϑα διηκό- 
ς . , 7 Ἔ. ᾽ - 2 , Ν 2. ὦ ς 

γει, ὃ δὲ “άζαρος ἣν εἷς ἐχ τῶν ἀναχειμένων σὺν αὐτῷ. ὃ ἢ 
.Ν ων ’ - ᾿ οὖν Παρία λαβοῦσα λίτραν μύρου νάρδου πιστιχῆς πολυτίμου 

7 Ν -- 2 - - -Ὡ 

ἤλειινεν τοὺς σπιόδας τοῦ ᾿Ιησοῦ χαὶ ἐξέμαξεν ταῖς ϑριξὶν αὐτῆς. 
Ρ] -“᾿ - - -“ω 

τοὺς πόδας αὐτοῦ ἢ δὲ οἰχία ἐπιληρώϑη ἐκ τῆς ὀσμῆς τοῦ 
, ’ 3 4 ΒΡ “-“ ων 2 - 2 Υ “τ ᾿ 

μύρου. 4 λέγει οἷν εἷς ἐχ τῶν μαϑητῶν αὑτοῦ, Ιοὐδας Σι- 

45 Τυᾶαΐῖο, ϊθ Ππαπάβομτην Τυάαϊοὶ. ὕὖθου 1 5. Ζζὰ 0]. ΠΙ, 11. οἷπ- 
Ἰοϊξιπρ 8 22. 

ΧΤΙ, 1 Βοραῃῖϊπ)] Βηϑανίαν; ὕθεου ἀὰβ ρδιγαρορΊίβομῃθ 1 ὙϑΓρ]. Ζὰ 
Π σ. ΙΧ, 6; ροτδᾶθ 80 1,0, ΧΙΧ, 29, τπᾶ Ἠδ]17}1π, ΔΌΪπ5. 2. γᾷ Β01η8] 

, εἷς ἦν, Δ υτθἱομοπιὰθ ψγουίβίθ!]υπ». 8 Ἀ]αρΆ]αυ} 5] πολυτίμου, ὙΕ]. ΓΟ ΌΙΣ 
. Βο. ΙΧ, 21.1.6. ΥΗ, 28. --- ἰοἴμπθ 18 βκιήία βοϊπδιητηα} ταῖς ϑριξὺὴν 

αὐτῆς τοὺς πόδας αὐτοῖ, αὐποϊομοπᾶθο ποχίβίθι]απρ. 
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88 [Βκαυ]οίθθ, Ζθ] βΚα 14 51Κ ἀὰ σΆ]Θν)]αη ἴπἃ: ὅ ἀαπγ8 
Ραΐα Ὀαϊδαπ εἰ ἔταθαθηῦ νὰ 1π .ὑ. 5καύίθ, 141} ἔτ 811} νϑϑὶ 
Ραυθη 6 Ραϊιρ βᾶῃ 4ὯΡ, πὶ βθϑὶ ἴῃ ΡῖΖθ βϑυθᾶπθ Κατὰ 

ΘΒ], ΔΚ απθ ΡΙαὉ 5 γὰβ 18} δἰὰ Παρθαϊαδ 1411] βαΐδ ᾿ἱπη δα - 

Ῥᾶπο Ρᾶϊ. 17 σἂ Ρδηῃ [Ιθϑ8808: ἰθὺ ἃ, ἴῃ ἀδρ οΔΠ]Π15 τη Θ 1 Π15 
[αβία!α, Ραΐα; 8.10 βᾶη8 ὉΠΙΘαΔΠ5 Β᾽ηύθῖπο Παθδ} τ 1ΖΥ]8, 
'ν τὐΐκ πὶ βἰπύθϊπο ΠΑΡΑ ΐΡ. : 

9 ΕΔΠΡ Ρδῃ ᾿πηϑηδρ 615 ἢ]ὰ [πᾶδ16 βαύθὶ [6518 δ ῖπδν ἰϑύ, 

7181 θη, ἢ ἴῃ [Θ51118 8115, 8Κ οἱ 18} [μᾶζϑυῦι 5ΘΠΥΘΙΠδ, 

ῬϑΠ6Ὶ υἱὙδιβιαδ, τι ἀΔα βαΐμη. 10 τη πηδ ἀρ πηαΡ βᾶη δὰκ βαϊ 

ΔΙ Πνἰδύϑηβ οἸἀ] Δ η8 61 781} Τιϑζᾶτδι πδαθηηθ]ηἃ, 11 πηΐθ 

τηϑηδραϊ ἴῃ ΡΒ σἝΠΠΠπη [πᾶ816 18} σα]! ἀθα πη [οϑ8δ. 

7 

μωνος ὃ ᾿Ισχαριώτης ὁ μέλλων αὐτὸν :ταραδιδόναι ὅ Διὰ 
-Ὡ Β] 

τί τοῦτο τὸ μύρον οὐκ ἐπράϑη τριαχοσίων δηναρίων, καὶ 
ἐδόϑη πτωχοῖς; 6 τοῦτο δὲ εἶχσεν, οὐχ ὅτι περὶ τῶν πτω- 

- 27 τα 2 “δώ: ,ὔ 5 Ν Χ ΄ 
χῶν ἕξμελεν αὐτῷ, ἀλλ᾽ τι χλξιυτης ἣν χαὶ τὸ γλωσσόχομον 

ε Ε 3 3 - εἶχεν χαὶ τὰ βαλλόμενα ἐβάσταζεν. 1 εἶπεν οὖν ὃ ]ησοὺς 
Ζφες αὐτήν, εἰς τὴν ἡμέραν τοῦ ἐνταφιασμοῦ μου τετήρηχεν 

οἶΝ ζι ,Ὰ 2 2 « - 

αὐτός 8 τοὺς πτωχοὺς γὰρ πάντοτε ἔχετε μεϑ' ξαυτῶν, 
ἐμὲ δὲ οὐ ττάντοτε ἔχετε. 

Ἐξ Ἢ “ 
. ῳ 

9 Ἔγνω οὖν ὄχλος πολὺς ἔκ τῶν ᾿Ιουδαίων ὃτι ἐκεῖ 
2 9) - 2 

ἐστιν, καὶ ἦλϑον οὐ διὰ τὸν Ιησοῦν μόνον, ἀλλ᾿ ἵνα καὶ 
λ ω ,ὔ -ς 

τὸν “Τ1άζαρον ἴδωσιν, ὃν ἤγειρεν ἔκ νεχρῶν. 10 ἐβουλεύσαντο 
ν 2 - 2 

δὲ οἱ ἀρχιερεῖς ἵνα καὶ τὸν “άζαρον ἀποχτείνωσιν, 11 ὅτι 
Ν , ἌτΝ α -ὝὟ - 2 ᾿ Ν 2. 4 3 

σιολλοὶ δι’ αὐτὸν ὑπῆγον τῶν Ιουδαίων χαὶ δητίστευον εἰς 
3 “' 

τὸν Τησοῦν. 

11 Ταάαϊθ, α16 μαπαάβομσι ΤΠ 6 8161. 

4 8861 5κα 1 511 ἄχ ρσα]ον]απ 1π4] ὁ μέλλων αὐτὸν παραδιδό- 
γαν; ἴπῶ πδοῃροβοίχύ, ἢ) μαΐ ὃς ἤμελλεν παραδοῦναι αὐτόν υαπᾷ ἔ, ααυΐ 
ὑγαἀϊίαγιιθ οταῦ θυση᾽; 5ἰκα ήδη τὰν Ὠἶου. ὅ ἐτὰα1}}} γνοϑὶ] ἐδόϑη; ,68 
ψγᾶγΘ σνουίο]ς σψογᾶθη. 6 Ῥαϊ βᾶπ 48}] τοῦτο δὲ εἶπεν Ὁ ἃ ὁ 6 --- 
εἶπεν δὲ τοῦτο. --- ἰηὰ} αὐτῷ, ἀν ἰοΠοπᾶθ 8001] ππρ. 9. Τ651|5] συβαὺζ 
ιι5 1, [ὉΠ] βοπδί. 10 πιυπαϊ ἀθάππαρ Ῥαη ἃ} ἐβουλεύσαντο δέ; ἀϊοδθ 
ῬΆΓ ΚΟ Υ Ὀ] πη ρ ΠῸῚ ΠΪΘΥ, ὙγΟ οὶ δις ἰοῦ, ἀθπη᾿ Ὀοαθαίομ απ, 50π- 
ἄργῃ ὙἹο]] 1 οηῦ , Δ ἀοΥΘΓΒοΙ 5᾽, 2 Π00}}) ἀαζα᾽, ΥρΙ. 1,00 Μογον ᾿. 18, τὸ 
αυῖὶς τη αὖ γὲ Ζυθβδτητηθηρο βίο] δύ, ἩΠοτΪ βἰπᾶ χὰ γουρ]θιομθη ἀἷϊο 
Βύ0110η, ψῸ 98 ἔτ δέ βίϑῃῦ 1 Ο. 1, 160. Χ, 20. 11 Ο. ΧΙΠ, 9. Βο ΥἹΙΙ, 10. 
11 ραγαπηυπ} ὑπῆγον, πϑηη] ον σὰ ΤοβιΒ πᾶ) Βοιπαπῖο ; ραταππαπ Μ10 ἢ 
γ ΘΟΠΥΘῃ]Οθαπύ᾽ (γρ , ΔΡΙθαηΐ᾽). 



τσ - 

Φοβδηπος ΧΙ. 98 

12 Τῆαμηϊη ἀαρὰ τηὰπαροῖηβ ἢἥϊπ, 861] αὰπὶ αὖ αὨΠΡαΪ, τ - αν 
ς . ὦν ΣΝ . ς : 6 284 

σα Πα Β] πάδηβ Ραῦθὶ αἴπ}} [Θϑπ8 ἴῃ ᾿αΙγ βγη], 18. Π6- Ἦς 119 
πλὰ βίη ΡΟΙ Κα θαρτηθ ἢ ὈΤΥΠΠ πη ὙἹργαρ Οὐ] ἸΠητηδ, 

δῖ πτοριἀθάπῃ : οδϑαᾶπηᾶ, ΒΡ ρα 88 αἰπηλη ἃ ἴῃ πδΠἷη {γδ- 

πβ. Ριαδηβ 15γ8 6118. 

14 Βισαῦ Ρὰμ [6818 ἅ511π (78}}} ραϑαῦ ἃπἃ 'ἴηᾶἃ, Β5ΥᾶΒΥΘ τὰ --- 101 

ἰδὺ σαμθ!θ: 1ὃ πὶ οϑδ βι8, αἀδαμίαν θη; 881 δα δ 85 
ΡΟ. αἰμ} 5᾽ὑαπθ. ἃπὰ [Ὁ]1Πὴ 8511 8. 

10 Ῥαϊαρ βᾶᾷμ πἱ Καμροάπῃ ΒΙΡΟΏ]ΟΒ 15. Πα ἶϑῦ, ἃἰκ ὈΠΡῸ τῦ -ς 102 

ΘΆΒΥΘΥΔΙ ΡΒ. γὰβ [688, Ρᾶηπἢ σαιηππηάθάθπη βαΐοθὶ Ραΐα γὰ8 (ἃ 
Ραμ σΆΤ6}1} 184} Ραΐα σαν ἀθάπη ᾿ηπηἃ. 117 γοϊνοαϊαα 

Ρᾶῃ 80 πιδπαᾶροθὶ, 861 νὰ 11} ΠἸΠη8, βᾷη [μζαγὰ γορ ἃ τ8 

Ὠ]αῖνα 18} αὐγὰ ϊϑια, ἰπὰ ἀ5 ἀααβαῖηη. 18 ἀαρρθ [Ιἀα]οάπῃ 

σα πηοἰ͵ η ̓ ΠΠ1ἃ Τηλπᾶρθὶ, πἀπΐθ ΠδιΒ᾽ ἀθαθῃ οἱ οαύανυ] 641 ΡῸ 
ἴαῖκη. 19 Ρβᾶπι} Ρδὶ ΕΔ ΘΙβα16 15. ΟΡ (1 515 Π11580: 561 Π 10 

12 Τῇ ἐπαύριον ὄχλος πολὺς ὃ ἐλϑὼν εἰς τὴν ξορτήν, 
2 ’ [ν᾿ στρ 2 -- γ ς [Δ "ἷἹ Ν 

ἀχούσαντες ὅτι ἔρχεται ]Ιησοῦς εἰς ᾿Ιεροσόλυμα, 18 ἑελαβον τὰ 

βαΐα τῶν φοινίχων χαὶ ἐξῆλϑον εἰς ἀπάντησιν αὐτῷ, καὶ 
ἔχραϊζον ᾿Ωσαννά, εὐλογημένος ὃ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι. χυρίου, 
βασιλεὺς τοῦ ᾿Ισραήλ. 

14 Εἱρὼν δὲ ὃ Ἰησοῦς ὀνάριον ἐχάϑισεν ἐττ᾽ αὐτό, χαϑώς 
ἐστιν γεγραμμένον 16 Πὴ φοβοῦ, ϑύγατερ Σιών" ἰδοὺ ὃ βα- 
σιλεύς σου ἔρχεται χαϑήμενος ἐττὲ “τῶλον ὄνου. 

-" ᾿ 2 γ᾽ « Ν 2 - Ν' - 
10 Ταῦτα δὲ οὐκ ἔγνωσαν οἱ μαϑηταὶ αὐτοῦ τὸ πρῶτον, 

) , ὦ Ύ ,ὕ νυ} - Ψ 2 ,ὔ ο - ἢ 
αλλ ὅτε ἐδοξάσϑη ὃ Ιησοῦς, τότε ἐμνήσθησαν ὅτι ταῦτα ἣν 

ἐχι᾿ αὐτῷ γεγραμμένα χαὶ ταῦτα ἐποίησαν αὐτῷ. 11 ἔμαρ- 
, ᾽ ς', Ὁ» ξ' ΞΞΞ ᾽; ) -- ὦ Ἀ ΄ }] ͵ ᾿ 

τύρει οὖν ὁ Ὄχλος ὃ ὧν μετ᾽ αὐτοῦ ὃτε τὸν “΄ἀζαρον ἐφώνη- 

σεν ἐκ τοῦ μνημείου χαὶ ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ νεχρῶν. 18 διὰ 

τοῦτο ὑπήντησεν αὐτῷ ὃ ὥχλος, ὅτι ἤχουσαν τοῦτο αὐτὸν 
χσεεττοιηχέναι τὸ σημεῖον. 19 οἱ οὖν Φαρισαῖοι εἶττον πρὸς 

14 Δ} βομποὶπύῦ ὑοῦ ρσαϑαύ δυβροία!] θη Ζὰ βοῖη, υρ]. 8 πᾶπὶ 18} ρ888]- 
Ὀοᾶα λαβοῦσα ἤλειψεν. 

Ἷ 12 αἴτὴῖρ 1685] ἔρχεται ᾿Ιησοῦς --- ΑἸΙα 66 ᾿Ιησοῦς ἔρχεται. 
Η 13 Βτοριἀράπη]} ἔχραζον οὐογ ἐχραύγαζονὶν -- 8ϊ1π ΑὉ 3 βίροῃ λέγον- 
δ τες Ὠΐηζσῃ. 18 ἀμιμΡ}6} διὰ τοῦτο Β1 1τ0Ὁ}} (πἴομε ἢ --- διὰ τοῦτο καί. 
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Ραΐθὶ πὶ Ὀούθὶρ ναὶῃῦ; 881 80 τηϑηδϑθᾶθ δία ἰτητηὰ σα ]810. 

20 γϑϑαηιΡ Ρδῃ ϑ01η81 ρίπο Ρ12Ζ6 αὐ ππαπμάδηθ ἱ ᾿πυ]ῦθὶΠδ, 

ἴῃ ΡὶΖα] αἀα]ρὰϊ; 21 β8ὶ αὐϊα]οθάππ ἀὰ ΕἸ ΡΡαα βᾶιητηὰ [τ 

Βορβδρίάα (ἀ] θ1]αῖθ, 18} θϑάπῃ πᾶ αἸβαπάϑῃηβ : [τυ], νἹ] 6] χη, 

[68 ρφαϑαῖηγαη. 22 ΘὩΡΟΙΡ ΕἾΠΡΡῸΒ 14 ἋἸΡῚΡ ἀὰ ΑΠπαγδΊ]η, 

188 αν Απαγαϊαβ 18. ΕἾΠΡΡαΒ αορὰμ ἀὰ Τοϑαᾶδ. 

τ ἐμὴ ἫΝ 28 ΙΡ [685 μά ῃοῦ 1πὶ Ραμα 85: αἅπ Πγ61]8, οἱ βυθυ δι 88 
Ο 

ΒΈΠΤΙΒ. ΠΊΔΠ8. 

τὰ --- 104 24 ΑἸη6Π 8ΔΙΏΘη αἰβδ ᾿ΖΥ]5, πἰθα] Καῦγπο Πγαῖοὶθ σδατα- 

Β8 ΠΟ 1 ΔΙΤΡὰ ΘΆΒΥΠΠΠΡ, 51100 δἰπαῦα, ΔΠΠ 0: 1Ρ 1808] ρἃ- 

ΒΥ}, τηϑηδρ' Δ ΚΥ8 ὈΔ111Ρ. 

τθ --- 10ῦ 25 ὅ΄8θὶ {{10Ὸ0 ϑ88ῖγαϊα βθῖηδ, ἔγδαϊδύθιθ ᾿ἰχδὶ, 18} 5886] 

οι ρΥβεσρο βαρ βαΐνα!α, βοῖπα ἴῃ βϑιημηδ [αἰτηγαι, ἱπ ΠΙΠΡαἰπμαὶ αἰγθίποῃ 
ὈΔΙΤΡῚΡ 1Ζ8]. 

«ες , - ο 2 2 - 29, 2) ἐφ , 
ξαυτούς Θεωρεῖτε ὅτι οὐχ ὠφελεῖτε οὐδέν" τὃὸεΣ ὁ χόσμος 
2 -ὧ - ἣν -Ὡ 

ὀπίσω αὐτοῦ ἀπῆλϑεν. 20 ἦσαν δέ τινες “Ἕλληνες ἔκ τῶν 
Ξ! ἧς ἘΦ - 

ἀναβαινόντων ἵνα στροσχυνήσουσιν ἐν τῇ ξορτῇ 21 οὗτοι 
σπροσῆλϑον Φιλίππῳ τῷ ἀπὸ Βηϑσαϊδὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ 

3ΦΤ. ΣΤᾺ ,ὔ , , . 3 - γ 8 ὦ 
ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες Κύριε, ϑέλομεν τὸν Ἰησοῦν ιδεῖν. 

Α “ὧ Ἵ ᾿ 2 

22 ἔρχεται Φίλιχιστος καὶ λέγει τῷ “«νδρέᾳ, καὶ σπτάλειν .4ν- 
Ψ' Ν , ’ - 2 - 

δρέας χαὶ (ίλιτῦττος λέγουσιν τῷ Ἰησοῦ. 
2 - 2 - 4 ᾿Ξ 

28 Ὃ δὲ ᾿Ιησοῦς ἀπεχρίνατο αὐτοῖς λέγων ᾿Ελήλυϑεν ἡ 
ο « “ἀρ γῇο ς«ν" -Ὡ 2 Ὰ 

ὥρα ἵνα δοξασϑῇ ὃ υἱὸς τοῦ ἀνϑρώπου. 
2 -"Ὕ - 

24 Δμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ ὃ κόκκος τοῦ σίτου 
χεσὼν εἰς τὴν γῆν ἀποϑάνῃ, αὐτὸς μόνος μένει" ἐὰν δὲ ἄττο- 
ϑάνῃ, σ“τολὺν καρπὸν φέρει. 

-- -  Ψ Ρ 2ὅ Ὁ φιλῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολέσει αὐτήν, καὶ ὃ 
- - - “ μισῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ εἰς ζωὴν αἰώνιον 

φυλάξει αὐτήν. 

20 βυμιαὶ ΡίυΔο7 τινὲς Ἕλληνες Λα --- -λληνές τινες. ὕδθον Ρίαᾶο 
8. ΜΙ. Υ͂, 406 υπὰ 106. Χ, 8398.Ὁ,. 21 βα41] οὗτοι 1,8οἴοβ --- οὗτοι οὗν. 
22 16} αἴϊτα Απάγαϊαβ 184} ΕἾ] ΡΒ ΓΝ μαι καὶ πάλιν νδρέας καὶ φΦῬί- 
λιππος λέγουσιν ὉΈΘ. οοὐ. τἀπὰ ἄπ] 1ὁ1 Γ΄, Ληᾶτθαβ τυσθατῃ οὐ ῬΆΠΙΡΡΒ 
ἀϊχουιηί᾽ --- ἔρχεται γδρέας χαὶ «ρίλιππος χαὶ λέγουσιν, νδρέας δὲ 
χαὶ «ρίλιπττος λέγουσιν οοὐ. 25 841] 5. σὰ ΧΙ, 80. 
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20 Φἀθαὶ πὴῖϊβ ἤγὰβ Πα 71, τ] κ Ἰαϊβέ)αὶ., 18} ΡαΓΘὶ τα τς 100 
πὶ ἵκ, βάστα 88. ΔΠαΡΔ 8 ΠΟΙ ΠΒ. Ὑἰδᾶμ ΠΔΡαΙΡ; 18} δαὶ 
᾿γὰβ τἷ5 Πα 610. Θυ σα Ρ πὰ αὐίᾶ. 

21 Νὰ Βαϊΐγαϊα πιοῖηα ρα πα, 141} γα αἰραὰ ὃ αὐδᾶ, τα τος 101 

ΠῆΒΘΙ τὰκ ἀ8 Ρὶχαὶ Πγ61]Δ]. 

ΑΚΟῚ ἀαρὈθ αὰπι| ἴῃ Ρὶχαϊ ἢγθ1]ὰ]. 28 αὐἰΐα, Πα μϑὶ μΔΠΊ0 τὴν τ 108 
Ροϊπαΐα. αἅπὶ Ρὰ 5ὑϊηἃ τι8 Πἰτηΐπα. 18}} Βαμα [ἃ}} αἰτα 

ὨΔῸΝἾα. 29 τηδηδροὶ Ρὰ 861 8000 φὩΠΔΙΒ] πο] ἀθΡαη Ρμοὶ- 
Ὦγοὴ γαῖγθᾶη: Βα ΘΠΘΡαΠ: ΔΟΡῚ] 5 ἀὰ ᾿ἰππτηᾶ το ϊαδ. 

90 ἃπαποῦ [6818 18}. αὰθΡ: πὶ ἴῃ τηθῖηὰ 80 δύϊθπα νὰ}, ἃκ 

ἴῃ ἰχγᾶταᾷ. 81 πὰ βίδιια ᾿ἰϑὺ θῖχδϊὶ ᾿ηϑηδϑοᾶδι: πὰ 88 τ Κ8. ΡῚΒ 

ἰαϊτγαῦβ πἀϑγαϊσραῦα αὖ, 852. 8} [Κα 1804] υϑηδαμ]ααα αἵ 

αἰγΡαὶ., 811 αὐρίπϑα ἃἀα τηῖ8. 58. Ρβαθα ΡῬᾶπ ἀἂ} Ῥαπαν)δηα5 

Ἐν" ΘΙ Κατητηα ἀδαβαι πα] 4 σαδαβθηδη. 84. παπποῦ Ἰπηπη]ὰ 
80 Τ]ΔΠΑΡ ΘΙ: Υ615 ΠαμυδΙ ἀθάθχη ἃηδ νἱδοάα, ρβαύοθὶ Χυϊθῦι5. 51]8] 

260 Ἐὰν ἐμοί τις διακονῇ, ἐμοὶ ἀκολουϑείτω, καὶ ὅπου 
εἰμὶ ἐγώ, ἐχεῖ καὶ ὃ διάχονος ὃ ἐμὸς ἔσται καὶ ἐάν τις ἐμοὶ 
διαχονῇ, τιμήσει αὐτὸν ὃ πατήρ. 

217 Νῦν ἡ ψυχή μου τετάραχται, χαὶ τί εἴτπτω; Πάτερ, 
σῶσόν μὲ ἐχ τῆς ὥρας ταύτης. 

“Αλλὰ διὰ τοῦτο ἦλϑον εἰς τῆν ὥραν ταύτην. 28 πάτερ, 
δόξασόν σου τὸ Ὄνομα. ἦλϑεν οὖν φωνὴ ἐχ τοῦ οὐρανοῦ" καὶ 
ἐδόξασα καὶ σιάλιν δοξάσω. 29 ὃ οὖν ὄχλος ὃ ἑστηκὼς καὶ 

ἀχούσας ἔλεγεν βροντὴν γεγονέναι" ἄλλοι ἔλεγον ΄Ζγγελος 
αὐτῷ λελάληχεν. 80 ἀπεχρίϑη ὃ ᾿ἸΙησοῦς καὶ εἶπεν Οὐ δὲ 
ἐμὲ ἣ φωνὴ αὕτη ἐγένετο ἀλλὰ δι ὑμᾶς. 81 νῦν χρίσις ἐστὶν 
τοῦ χόσμου τούτου: νῦν ὃ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου ἐχβλη- 
ϑήσεται ἔξω, 32 χἀγὼ ἐὰν ὑψωθῶ ἐκ τῆς γῆς, πάντα 
ἑλχύσω πρὸς ἐμαυτόν. 88 τοῦτο δὲ ἔλεγεν σημαίνων ποίῳ 
ϑανάτῳ ἤμελλεν ἀποϑνήσχειν. 84 ἀπεχρίϑη αὐτῷ ὃ ὄχλος 
Ἡμεῖς ἠχούσαμεν ἐχ τοῦ νόμου ὅτι ὁ Χριστὸς μένει εἰς τὸν 

20 Δπαρδῃίοῖρ, ἀϊθ Ππαπαάβομυ [156 παρα μΡ. 29 βυπιαὶῃ ἀϊθ0 
ΒαΠἀβομσην, ΟἹ, βυπηδὶ. 

; 26 ΔῃαᾶΡρα 41  ΡΟΥ ἄθπ 60.861 ἴπὶ πηοᾶπβ δΔηαρδ]αὶ πηα δηᾶ- 
ὈΑΒίΟΙΡ 5. χὰ Μι.Υ͂, 28. --- Ραχυ}}]} ἐχεῖ, 98 9610 χαί. ---- νἴβαμ μ8Ρ}41}} 
ἔσται; ἅθον ἄϊθθθ ππηβομσοιθαπρ ἀθ5 ἔαΐιτβ υρὶ. χὰ ΠῚ Ο. ΧΙ, 12. 82. 4114] 

πάντα ὅϊῖπ Ὁ ἴὸ γρ --- πάντας. 
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ἀὰ αἰνὰ, 18} ἢγαῖγα μὰ αἸΡ1Ὶ8 βαῦθὶ 5145. ᾿ἰϑῦ ἀϑῃδαἼᾶπ 58 

ΒΌΠ5 ἸηΔΠ5 Ὁ ἤγὰβ δῦ 88 ΒΌΠΙΙ5 τη 8 8 ἂρ βᾶπ ἀπ ἴπῃ 

[Θϑα5: Π8Ὲ}) 1611] 116] ΠΠὰ ΠᾺΡ ἴῃ ἰχυ]8 δύ. σαροὶρ, Ρᾶπᾶθ Πα ΠᾺΡ 

Πα ΌΔ]Ρ., 6] 1111 1ΖΥ]8Β Π] ρα Πα]; 18}} 5861 σαροὶρ ἴῃ Τ]α]Ζᾶ, 

ἢ γαϊὺ γὰρ σαροΡ. 36. Ρᾷπα6 ᾿ἰὰΠὰ} ΠᾶΡα10., σα]αα ον ἀὰ 

᾿ππδα, 61 8.078 ΠΠῸΠ 818. γαῖα. Ραΐα τοῦϊᾶα [Θϑ5 18} 

ΘᾺ] 188 σαί! 51. ἴδατα ἴῃ. 3517 5γὰ Πα ἰπηπγδ [δῖ κ6 

σαύθα]δη 1] 1 ΔΠαΥ ΔΙ Ρ]ἃ 126, 1 σα ΙἀΘ ἢ ἰτητηᾶ, 88. οἷ 
Ραΐα ναῦγὰ ΕΒ, ΘΙ 15 ριδαϊοίδιιϑ π8|ὉΠ]Π0 641, Ραΐθὶ ἃ}: 

ἔγαυ]α, ἤγαϑ σα 148, ἨΔ ΒΘΙΠδΪ πΠΒαΥ Δ] ὃ 181} ΔΙΊΏΒ [ΓΔ Ὲ]1Π5 

Ὠγϑιηπγῶ Δ }105. γῶ]} ὃ 

ΤΡ τ 109 89 υβΡβΡ6 πὶ τηδῃΐθάπῃ ρα] θ]η ππΐθ αἰδγα 48} ΕἸΒ8 6188 : 
ΠοτΊ ΜΟΥ 0. ρΩΒ]ΠαἸ 48 'ζ6 ἀπροπα 8} σαάδιθίάα, 'χ6 παϊγίοπα, οἱ πὶ 

σϑατη! ἀθἀθίηδ ραπι 18} [ΤΌΡΘΙηἃ ΠΔ1}01η 7411 οανϑηα! θα οἰηδ 

788 σα παβ θα] 118. 

2ϑβ οὦὉ Ν - δ᾿ 7 ο΄ - ς -- Ἁ δ -- 

αἰῶνα, καὶ πτῶς σὺ λέγεις ὅτι δεῖ ὑινωθῆναι τὸν υἱὸν τοῦ 
2 , , 2 ἿΞ ὌΧΘΟΝ κυ: ἡ ἢ " 1 
αἀνϑοώπου; τὶς ἔστιν οὗτος Ο υἱὸς τοῦ ἀνϑρώπου; 898 ξἴπτεν 

τὴ -- ΟῚ ω - - 

οὖν αὐτοῖς ὃ Ιησοῦς Ἔτι μιχρὸν χρόνον τὸ φῶς ἕν ὑμῖν 
ἐστιν. περιπατεῖτε, ἕως τὸ φῶς ἔχετε, ἵνα μὴ σχοτία ὑμᾶς 

- 2 -" -Ὡ 

χαταλάβη" καὶ ὃ περιπτατῶν ἐν σχοτίᾳ οὐχ οἶδεν στοῦ ὑττάγει. 
86, ἕως τὸ φῶς ἔχετε, πιστεύετε εἰς τὸ φῶς ἵνα υἱοὶ φωτὸς 

- 32 ωε- 9 

γένησϑε. Ταῦτα ἑλάλησεν ὃ Ιησοῦς, καὶ ἀπελϑὼν ἐκρύβη 
γ -- - -Ὡ - 

ἀττ᾽ αὑτῶν. 817 τοσαῦτα δὲ αὐτοῦ σημεῖα πετοιηχότος ἔμτστρο- 
3 - 2 Ύ , “κ5 2 μ, ς ς ’ ς »." 

σϑεν αὐτῶν, οὐχ ξητίστευον δἰς αὑτὸν, 88 ἵνα ὁ λόγος Ἡσαΐου 
“« - [4] - 

τοῦ προφήτου σπτ-ληρωϑῆ, ὃν εἶπεν, Κύριε, τίς ἐπίστευσεν 
ἔρον -ω - 2 

τῇ ἀχοῇ ἡμῶν; χαὶ ὃ βραχίων. κυρίου τίνι ατιεκαλύφϑη; 
Ν - 5) 2. δ" , [ο , Ἢ 

89 Διὰ τοῦτο οὐκ ἠδύναντο πσπιιστεύειν ὅτι πτάλιν εἶστεν 
»"" ΄ν , 

Ἡσαΐας 40 Τετίφλωχεν αὐτῶν τοὺς ὀφϑαλμοὺς καὶ ἐπτώρω- 
2 - - Ν - 

σεν αὑτῶν τὴν καρδίαν, ἵνα μὴ ἴδωσιν τοῖς ὀφϑαλμοῖς χαὶ 
ων ἴων Ν 2 

γοήσωσιν τῇ καρδίᾳ καὶ ἐπιστραφῶσιν χαὶ ἰάσομαι αὑτούς. 

8ὅ 'ἴπ 1Ζ0718] ἔν ὑμῖν ΒΌΙ, ἴὔνρ --- μεϑ ὑμῶν. --- ῬὈῬαπά6}] ὡς 
ΑΒΏῚΙ, --- ἕως (ἄυπι 10 νρ); ὡς 5ύού ΠΙΘῚ ὑθα ρου] τῖθ 1,0. Χ]Ι, 58, Ῥαπᾶθ 
ΔΌΘΙ δύ, Ὑ1Ι60 ᾿ΠΠ1ΘΥ, Οδι581; 685. ὈΘΖθίοῃ πού θἰπθὰ χιιροβίαπθπθη ρυαπᾷ, 
Ὑ16 αυοηΐδηη, 810) Μ͵Ὸ 68 ΕΣ εἶ βίθῃύ, Ὑ,4[1. 64]. ΥἹ, 10, ψγο 68 θῦθη- 
[4118 -- ὡς δῦ: βᾶππὰ πὶ, Ῥαπᾶθὶ π|61 μαθαπὶ (ὡς καιρὸν ἔχομεν), ναυν- 
ἦάτη ΡΙᾺΡ γριὰ 411π8. 817 δγνὰ Π]1}] τοσαῦτα, 65 [6810 δέ. 40 Παϊτίοπα]) 
τὴν καρδίαν; ἀθΥ ῬΙαγα], Ὑ611] Ὑ0η ΠἸΘΏΥΘΥΘη αἶθ τϑᾶρ ἰδ, 5. ΧΙΥ͂, 21; 
ΔθῸΥ ἱποοηβθαπθηῦ Βαϊσίπ. --- ρδναπαϊἀοάοίμα} ἐπεστραςφῶσιεν οὔοθν στρα- 
φῶσιγνὶ 



ΦΖομαππθα ΧΙ]. οΥ 

41 Ῥαΐα 4} Εδβδρίαβ, βᾷμῃ. 58} γα]ρὰ 8. 8 τοάϊαὰ τὶ --- 110 

θὲ πᾶ. 42 βᾶᾷμπαδ μὰ 5 ρα} Δ} τι8 ΡαΪπὶ ΤΥ Ια πη τηδπὰ- 

σαὶ σα]δυθιἀϑάσππ ἀὰ ἰπηπιὰ, ἃκοὶ ἴλαγα ΒΥοἰβαίατη πὶ ἃπαμαὶ- 

μαϊδαπ. οἱ 8 βυπαρορθίη πὶ ἀϑυααγρδηδὶ γα μὰ; 48. ἢ]- 

Ἰοάραπη ἀκ τηδὶβ ΒΔ 61 ΤΙ βκα ματι ΠδαΠ ΟΠ ΘἼ}8. 
44 ΤΡ Τϑϑθ Βτορὶᾶα 78} ἀἂΡ: 8861 ρα 6 10 ἀὰ ΙΒ. 1 ἐπτο 

πὶ σα] αι θοὴν ἀπ πηΐβ ἃκΚ ἀὰ βδιητηὰ 58 0] Πα] ΤὴΪΚ, 40 18} γς 96 Μι 98 

βαδϑὶ βϑῖυ} τὰκ. Βα γ} Ρᾶπα ΒΔ Πα] πῃ ΤῊ]. 

40 [κ Ἰἰαπδα ἴῃ βαϊησηᾶ [αϊγαι αἀαπη, οἱ ΠΥΔΖᾺΠ 886] τὴ Ὁ τς 112 

σα] Δ θ] αὶ αὐ τη8, ἴῃ τἱαῖχα πὶ γΥἱϑαῖ. 417 181} 18 081 ἢνὰβ τηθὶ- 
παῖτη Πδι5]81 γαθτδη) 8} σα] Ὀ] 1, κ πὶ 580ο]α πᾶ; πὶ ἢ 

Ῥᾶῃ αᾶπιὶ οἱ βἰο]αιθι τηδηδβθα, ἃἱς οἱ ρϑηδβΊδιι Τηδηδ8θΆ. 

48 88ϑὶ {γα κῶπη Τβ8. 18} πἰ ΔΠαμ  γαῦυγᾶδ τηθῖπᾶ, Βαθαϊὰ 

παρῇ ὁν - γ" : - 41 Ταῦτα εἰπεν “Ἡσαΐας, ὃτε εἶδεν τὴν δόξαν αὐτοῖ;, χαὶ 
»᾿ -“ ΄- 2 

ἐλάλησεν ττερὶ αὐτοῦ. 42 ὅμως μέντοι χαὶ ἐχ τῶν ἀρχόντων 
νι πὰ υ ΣΙ 2 ᾿ ᾿ ν , : 2 

σπτολλοὶὲ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν, ἀλλὰ διὰ τοὺς Φαρισαίους οὐχ 
, 2 

ὡμολόγουν, ἵνα μὴ ἀποσυνάγωγοι γένωνται" 48 ἠγάπησαν 
Ν ᾿ , “- ἐν ἢ ,ὔ - Ὕ Ν , - 

γὰρ τὴν δόξαν τῶν ἀνϑρώττων μᾶλλον ἤπτερ τὴν δόξαν τοῦ 
ϑεοῦ. 

“- ; ΕῚ , } 
44 ᾿Ιησοῦς δὲ ἔχραξεν χαὶ εἶπτεν Ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ 

, Ύ Ἂ ἂν “τ Ν ,ὔ , δ 
σειστεῦει εἰς ἕμιὲ αλλ᾽ εἰς τὸν πέμψαντα με, 4 χαὶ ὃ ϑεω- 

ρῶν ἐμὲ ϑεωρεῖ τὸν στέμιμαντά με. 
Ρ] --᾽᾿ - 

40 Ἐγὼ φῶς εἰς τὸν χόσμον ἐλήλυϑα, ἵνα πᾶς ὃ πι- 
, Ὗ ᾿] -“ , ι 

στεύων εἰς ἐμὲ ἐν τῇ σχοτίᾳ μὴ μείνη. 417 καὶ ἐαν τίς μου 
}) , - , ν 2 2 2 

ἀχούσῃ τῶν λόγων χαὶ μὴ φυλάξη, ἐγὼ οὐ χρίνω αὐτόν᾽ οὐ 
ν Ψ «' , Ν , Ψ “ ε' ὔ ἐν ,ὔ 

γὰρ ἤλθον ἵνα χρίνὼ τὸν χύσιον, ἀλλ᾿ ἵνα σώσω τὸν χὸσ- 
ς ) - Ὕ Ν Ν Ν , Ν «7 ’ὔ 

μον. 48 ὁ αϑετῶν ἐμὲ χαὶ μὴ λαμβανων τὰ ῥηματὰ μου 

42 ΒΥπαροροῖμ πὶ; ΠῚ ὙΜὙΑΥ ΔΙΒΡΟΙΆ5561, ὑπᾶ ἄυτοῃ ἀδ5 Ἰούχίθ ἢ νοη 
ΒΥΠΔΡΟΡΟΙη ρσοίδιβοῃ, ἰχτιρ ΟΟΥ ΔΌΒΟΠΥΘΙΌΘΥ ΠῸΣ 1 π80ῃ. 47 τηδπδβϑᾶ (1), 
α16 παπάβομση τηδηδπδβϑᾶ. 

41 Ρᾶη] ὅτε ΠΈΕ' οοὲ {ρὶ γρ --- ὅτι. 42 ἴδυσα) διά, Ζὰγ θθζθῖοι- 
Πὰπρ (68 ΠΙΠαθτμΐ5565, ψῖ6 Μο. 11, 4, 1,0. ὟΠΙ, 19. ὅση. ΧΥ͂Ι, 21. 
43 τηλ]8] μᾶλλον ἴῃ ΔΌΥΘΙΘΠΘΠΘΥ β(6!Ππιπρ., 47 18} ρ8]8}]41)] χαὶ μὴ 

! «φυλάξη (ϑδῖπ ΑΒΌ1, ΤΡῚ γρὴ οἄογ χαὶ μὴ πεστεύσῃ (ΕΞ αὶ οθύ 4) ἱπι ατῖο- 
᾿ ΘΒΙΒομθη; ΠΣ ἢ ,οὐ οτοαϊονιτ᾽, ἩΠΘΥΠΔΟῊ ἰδύ ἋΔΟΥ ρούϊβομο ἰοχί ροδπαοτί; 

γγᾺΒ ὈΤΒΡΙΠΠΡΊΙΟΝ βίαπα, ἰδέ ποῦ σὰ οπίβομοίάθη. ΠῚ οοηἠαηοίίν Ὀ6Ϊ 
, 7αθαϊ --- ἐάν δῦ, ΔΌΒΒΘΥ 61 πδοι ο]ροπᾶθν δυβοτγάθγιπρ, ποῦ Θθοη Πδπῆρ': 
ΜΘ Ππ ᾿οηδπᾶ τποῖπθ ποτίθ το 501106᾽. ἷ 

Βεντιξαγάέ, Ὑαϊῆϊα. { 
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Ρᾶπα 5ἰοϊαπάδῃ 81Κ: ναῦγαὰ βαΐθὶ τοὐϊάδ, Ραΐα 500}1} πὰ ἴῃ 
Βρϑαϊδύϊη ἀρᾷ. 49 πηΐθ 1 18 1215 51101ὴ 1 τοῦϊᾶδ, ἃκΚ 886] 
ΘΔ ΠΟΙ, τς αὐΐᾶ. 58} 115 ΔηδΡαβη δὗ.... 

ΧΠΙῚ, 11... ἂρ: πὶ 8118] Ἀ͵γΔ1Π] ἃ] 510}0. 12 ἈὈΙΡΘΠ 
Ρᾶπ βΡγῸ ἢ} [οὐππη8 1Ζ60 18} Πδιὴ γαϑί]ο8 ΒΘΙΠ 05, ΠΑ Κα ]ΔΠ618 
αἰτῶ 480 ἀὰ πὰ: νἱῦπαα γα οαύαν᾽δ λυ] ὃ 

τα -- 116 (4 τἱκ Ἰαϊϑαγοῖς 1 ὍΠ] τονὲ βησοπομ 18. 4π8. νοροϊὰ ΠΚ ἸαΙ ΒΔ ΓΘΙ8 ἦ8} ἔτ ]8. ἡπν 

τἶ τις 117 γαῖα ΡΙΡ; ἴπὶ ἃὰΚ. 14 1408] πὰ ἈΒΡΥΟΪ ᾿χῪ1]8 [οὐπη8, 
ἔτασ]α 781 1αἸβα 6185, 7811 1π|8 5] 1Ζ0]5 Π115580 βυδῃδη ἐοΠ8. 
16 ἀὰ [τα ύαὶ δὰκ αὐρσαΐ 1Ζ 15, 61 ϑνᾶϑυθ 1Κ σαύαναδ, 1ΖΥ]8, 

508 85 δ07}810. 
ἐρνόνμ ̓ Ρ 10 ΑΙηθη 8Ιη6η αἰβᾶ ἰΖΥ18, πἰδὺ ΒΚ] Κα τηδῖσ {Π]1η 

ΒΘΙΠΒΠ1η8, Π1} ἀρδαθίαα τι πη ρδηΊτηἃ 58 Πα] 1 511. 

ς “ἤ . , , , τ ΙΝ 2 - -" 

ἔχει τὸν χρίνοντα αὐτὸν" ὃ λόγος ον δλαλησα, δχξῖνος χρινεῖ 
αὐτὸ Φ ὦ , ς ,ὔ 49 ὃτ ᾿ Ν ἐξ αὶ - 2 δλά 

ὑτὸν ἕν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. ὅτι ἐγὼ ἐξ ἐμαυτοῦ οὐκ ἐλά- 
3 ς Χ “ Ν 

λησα, ἀλλ᾽ ὃ πέμιμας μὲ πατὴρ αὐτὸς μοι ἐντολὴν δέδωχεν.... 
» Ψ, ὩΣ 

ΧΙΠ, 11 (ἴδει γὰρ τὸν πταραδιδόντα αὐτόν" διὰ τοῦτο) 
Ὕ διδοῖ , Ω ᾿ΕΝ. ο ΕῚ 2 ΠΑ, 

εἰσχσεν Οὐχὶ πάντες χαϑαροι, ἔστε. 12 οτὲ οὖν δγιιψὲν τοὺς 
2 .- ) - Ψ 

γόδας αὐτῶν χαὶ ἔλαβεν τὰ Ἱμάτια αὐτοῦ, ἀναπεσὼν πάλιν 
εἶσχτεν αὐτοῖς Γινώσκετε τί σπτεποίηκα ὑμῖν; 

ς - ΣΟ, ς , Ν ς , 

18 Ὑμεῖς φωνεῖτέ μὲ Ὃ διδάσχαλος χαὶ ὁ χύριος. 

Καὶ καλῶς λέγετε: εἰμὲ γάρ. 14 εἰ οὖν ἐγὼ ἕνιιψα 
ς - Ν ᾽, Ἔ- , Ν [4 , Ν ΠΡ - 

ὑμῶν τοὺς «πόδας, ὁ χύριος καὶ ὃ διδάσχαλος, καὶ ὑμεῖς 
2 , ) ΄ , Ν , ς ῇ Χ 

ὀφείλετε ἀλλήλων νίπτειν τοὺς πόδας. 1ὅ ὑπόδειγμα γὰρ 
ΡΝ 4 - ς - ω 

δέδωχα ὑμῖν, ἵνα χαϑὼς ἐγὼ ἐποίησα ὑμῖν, καὶ ὑμεῖς ποιῆτε. 

10 “μὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ ἔστιν δοῦλος μείζων τοῦ 
ΞΘ " ς - 2 , 

χυρίου αὐτοῦ, οὐδὲ ἀπόστολος μείζων τοῦ πέμιψαντος αὑτον. 

49 αἱ, ὕδοτγοθῦ σοι αἰραῖ. ΧΙΠ, 18 νἱΐαάα, ἀ10 Βαπ βου [Ὁ ]50 ἢ 

γίίαάθ. 138. Ἰαϊβατοὶβ, ἀ16 Βαπάβομυ!ῦ 161 Βα Βα 618. 

12. 1} παπι} καὶ ἔλαβεν ΒΟ 6ᾳ νρ --- ἔλαβεν. --- ΔΠΔΚ απ Ὀ] 5] 

ἀναπεσών ΟδὉ νρ --- καὶ ἀνέπεσεν, χαὶ ἀναπιεσών. 18 Ἰαϊϑατοῖβ 18} 

ἔγαι]4] ὁ διϑάσχαλος καὶ ὁ χύριος; γρ]. ἅδον. ἄοπ ποιηΐπ. σὰ Μο. ΠῚ, 16. 

14 βροίίΐϊοι. 117 Ὀορίπηῦ ἵπ ἄθπ ρου Ἰθοβοθοπ απ ἀΒο!γ ἔρο πηϊύ ὙΘΥΒ 14; 

ἄϊο ἀρυοομαηρ θον ἰγ]εῦθ ἄρ Διι8[Ὁ}} 405. χαΐ γοὸὺ χαλῶς ἴῃ 18. --- ὈΒΡΥΟΒ] : 

ἐγὼ ἔνιψα, ἐγώ ἔφ}, 1 δνὰ 705] χαὶ ὑμεῖς, νεῖ. ΧΥ͂, 9 ϑνᾶβυθ ἔτὶ- 

Ἴοἅα τοῖς αὐὐα, 5υὰῖ ἴκ (χἀγώ) {το ἰανῖ8, ΧΥΤΙ, 18. ἶ 
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11 Ρβαμπᾶθ μαΐαᾳ υἱΐα}, ἁπααραὶ 5170}. 1.8] ἐδ} }} Ραΐα. 18 πὶ 
ὈΪ Δ]Π18 8 ἰχγὶβ αἱβὰ. 

Ικ χαὶϊδ ᾿γαυ]αηβ σαγα! δ; ἃ οἱ ἀ5}}}}}} ναῦνθὶ Ραῦα τὶ -- 119 

σα} 10: βαοὶ πα ύ!α Δ} Π}18. Π]Ὰ 1}, ἀβῃοῦ ἃἃ της ἔα γχηὰ 
αοἰπα. 19. ἴταμη Πἰπηηλὰ αἰβὰ ἰζνῖδ., [Δα 110] σαν θὶ, οἱ ὈῚΡ6 

γαϊγραὶ, σα ]Δ] Ὀ] 1} Ραΐοὶ 1Κ ἴπη. 
50. Ατἴῆθῃ ἃΠ0η αἰβὰ ᾿λΥὶδ., 5861 Δ ΠΙ τη} Ρᾶπα βάΠ6ὶ {τ τ τ 120 

ἰπβαηα]α., τὰκ ἃΠαΠΙπΡ, 1Ρ 5861 ΠῈΚ ΔΠαΠΙΠΉΪΡ, ΣΤᾺ πδλαν 

Ρβᾶπὰ βα πα ]απ ἀλη ΗΚ. 
21 Ῥαΐὰ αἰρβαπαβ ΤΘβιβ πάτο ποᾶα ΔΗτηΐη 1} γοῦνα τῖκὰ --- 121 

8} 4}: 6. ἅπη6} αἰβὰ 1215 Ραΐθὶ ἃ1η8 ᾿ἰχνᾶγᾶ σΆ]ΘΥΘΙΡ ΤΗΪΚ. εὐνὰς 

99. ῬΆΠῸΝ ΒΘῆγιη αι 518 Τη1580 ΡδΪ 5]Ρ0Π)05, βαρ ΚΊήΔη- τ ΚῸ -- 129 
ἀδηβ ὈΪ Ὠγαυ]απ 46}]. ; 

28 Αβια Ρὰμ ὩΠΑΚΟΙ θ] Δ Π8. 81η8 [120 51]001]6 185. ἴπυῖκρ τ 128 
θαγμηἃ [Θ5118., ΡᾶΠ6Ὶ {ΠἸΠ]ο ἃ 185; 24 Ὀαπανι ἀπ μὰ βΙηΙηδ 

ΒῚ - »" ,ὔ ᾿Ξ: ΝΝ ΨᾺ, ΩΣ ᾿] ͵ Ἄ 

17 εἰ ταῦτα οἴδατε, μαχαριοί ἔστε, ἐὰν ποιῆτε αὐτά. 18 οὐ 

στερὶ πτάντων ὑμῶν λέγω. 
2 ᾿ ν ἢ  ς -}ὔ ἀπο ῖς Χ 
Ἐγὼ οἶδα τίνας ἐξελεξάμην ἀλλ᾽ ἵνα ττληρωϑῇ ἢ γραφὴ 

ς ’ὔ ᾽ - ΨΑ --ὦ " ’ὔ 

Ο τρώγων μετ᾽ ἐμοῦ τὸν ἄρτον ἐγῆρεν ἐπ’ δμὲ τὴν πτέρναν 
2 ἐδ - ΤΣ, , ἕν ὦ ᾿ - , ἌΣΗΙ ο 

αὐτοῦ. 19 ἀπ᾽ ἄρτι λέγω ὑμῖν πιρὸ τοῦ γενέσϑαι, ἵνα ὅταν 

γένηται, πιστεύσητε ὅτι ἐγώ εἰμι. 
2 ἈΝ ) Ἁ -- 

20 “μὴν αμὴν λέγω ὑμῖν, ὃ λαμβάνων ἄν τινα πέμψω, 
Ύ Ἁ 2 ὔ 9, δὲ "] ᾿Ὶ Ἅ ,ὔ γ ’, Ν ,ὔ 

ἐμὲ λαμβᾶανει. ὁ ὃὲ μὲ λαμβανῶν λαμβανδὶ τὸν τστὲμ- 

τναντά 428) 

91 Ταῦτα εἰπὼν ὃ Ἰησοῦς, ἐταράχϑη τῷ πνεύματι χαὶ 

ἐμαρτύρησεν χαὶ εἶπεν ᾿Αμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἷς ἐξ 

ὑμῶν παραδώσει με. 
"] Ἄ ᾽ Ἅ ΤΑ 

22 Ἔβλεχιον οὖν εἰς ἀλλήλους οἱ μαϑηταί, ἀπορούμενοι 

σεερὶ τίνος λέγει. 
3 Β᾽ Σ - -»ο’ο - 

28 Ἣν δὲ ἀναχείμενος εἷς ἐχ τῶν μαϑητῶν αὐτοῦ ἐν 
-“» Ἵλ, - ἿἾ -“ «᾿ ΕΟ Υ [ν Ἰ ὅδ ἐγ ο4 7 2; 

τῷ χόλπῳ τοῦ ]ησοῦ, ὃν ἡγάπια ὁ ]ησοῦς γεύει, οὖν 

18 ϑεοίίοη 119 Ὀσρίππῦ ἴῃ ἄθῃ ρυγρβς νοθμελόν απ βου θη τὶ οὐ 
χερί, -- 1κ] ἐγώ -- δῖα ο14 ἐγὼ Χο 5 [111 γαυτθὶ Ῥαΐία ρὰ- 
πιθὶ 1407 σληρωϑῆ ἡ γραφή Ὁ ΟΝ (μῖομῦ 1) γρ ---- ἡ γραφὴ πληρωϑῇ. --- 
Ἠνατ]415] τένας δίῃ ΒΟΙ, --- οὕς. --- 814107] [ἂν Π]αἱ, γουρ]. οἰπ]οιαπρ' 
8 28. 20 βαᾶπᾶ Ραπεὶ 1 ᾿πιϑαιαϊα]} ἄν (ἐών) τινὰ πέμψω; ἀ1656 106 δ1ι15- 
ἀγυοκονγοῖθο [γ ἐάν τις 1Π|, 8. ὅ; ΠΙΟΥ Β Ιλ ΠΊ 01 ΑΓ πὔτ! 10. ἀρογοῖπ: 
ΘῸΠι ΠῸΘΙῚ ΘΡῸ ΤΠ18610. 24 Ἰναπάνίυμ Ῥαπ] γνεύεν οὖν; ΘΌΘπ8Β0 ψὶχὰ ἀδ8 

7: 



100 Φομδηπο5 ΧΙ]. 

ΘΙ π0η Ῥαϊτι5 ἀα ΓΙ] Πη8η ἤναβ γΘ8] Ὀ] βᾶποὶ 480. 20 δπδ- 

Καπηθιάα Ρβᾷη 1818 5 δηδ θδΙΊηδ [6518 Πα ΡῸἢ ᾿χηχηδ: ἔγϑα], 

ἢγὰβ δῦ 26 Δπηαποῦ [Θ88: 88. ἰδὺ βδιωσηθὶ [Κα υἰαδαρ]Δη 5 

Ρᾶπᾶ ἢ] οἹθἃ. 

τκὰ --- 194 ἢ αἰαδαρ]δη 8. ρᾶπα ἢ] σαΐ Τὰα]η ΘΙ πο Π15 ΘΙ κα110- 
ἴδ. 27 18} αἴαι' βϑιημπγα Π] Δ] θὰ, θ8 σα] 1} 1Π 1δϊπδηδ βαύδηδ. 

Υἶκο --- 125 ὰΡ Ρᾷη ἀὰ ἰπηπηἃ [6818: βαΐθὶ ὑβα]}18, ἰαγϑὶ βρυδϑαΐο. 

28 Ραύαἢ! βρη δΙηΒΠ.Π Π] υἱϑϑὰ Ρὶ16 Δηδ Κα ]πάδηθ ἀαΠγ6 

ἂρ πᾶ: 29 801η81] τ] ἀθἋ πῃ 6ἱ ἀπθ ἃγκἃ παραϊάδ [ὰ- 

(45. βαύθὶ αΘΡῚ ᾿τπηχηὰ ΙΘ885: ὈΈΡΘΙ ΡΙΖ61 βϑυγθοίιηα ἀπ α]- 

“ , , Ν 27 ἴῃ 
τούτῳ Σίμων Πέτρος πυϑέσϑαι τίς ἂν εἴη περὶ οὗ λέγει. ᾿ 

“ “- [μὲ ἴμ 2 “ 

Ὁ ἐπιπεσὼν δὲ ἐχεῖνος οὕτως ἐπὶ τὸ στῆϑος τοῦ Τησοῦ 
- 2 2 ο- 

λέγει αὐτῷ Κύριε, τίς ἐστιν; 26 αποχρίνεται ὃ Ιησοῦς 
91 ρων Σ. 

Ἐχεῖνός ἐστιν ᾧ ἐγὼ ἐμβάψας τὸ ψωμίον ἐπιδώσω. 
ἘΝ 5) 

Καὶ ἐιιββάννας τὸ ψωμίον δίδωσιν Ἰούδᾳ Σίμωνος Ισχα- 
΄ Ν Ἀ Ν Ψ , ΡΥ Ὁ μι . - 

ριώτῃ. 21 χαὶ μετὰ τὸ ψωμίον, τὸτε εἰσῆλϑεν εἰς ξχεῖνον 

ὃ σαταγᾶς. 

“Τέγει οὖν αὐτῷ ὃ Ἰησοῦς Ὃ ποιεῖς, ποίησον τάχιον. 
- 2 » Υ 

28 τοῦτο δὲ οὐδεὶς ἔγνω τῶν ἀναγχειμένων πρὸς τί εἶπτεν ! Φ 
- . Εἴ αὐτῷ 29 τινὲς γὰρ ἐδόχουν, ἐγιεὶ τὸ γλωσσόχομον εἶχεν 

ἡ ὃ ᾿ « λέ Ὁ} ΨΥ ἡ Ἂ - 22; ; σ ς , 2, 
οὐδας, ὅτι λέγει αὐτῷ ὃ Ιησοῦς ““γόρασον ὧν χρείαν ξχο- 

ΒΟΏ]ΙΘΘθομθ ἃ δασύ ἴῃ νίβϑαῆ Ρβᾶπ ΥὟἼΙ, 64. ΧΥ͂ΠΙ, 2. ἐρ]οάὰῃ Ρὰπ 5. 
ΧΙ, ὅ υπᾶ ἴπη ρτᾶϑθιβ νἱβὰὴ μᾶῃ 1 Ο. ΧΥ͂Ι, 8, Βα27]ᾺΡ Ραπ 1 Ὁ. ΧΙ, 2. 
Ζνιβομοπ β8η ἀπᾶ -ὰἢ βᾶη ᾿ἰϑύ ΚΘΙΠΟΥ]ΘῚ τπύθυβομϊθα πὶ βἰπη Ζὰ ὈΘΠΊΘΙ- 
Κοπ; Θθθπ8ὸ ψϑηὶρ {ΠΡ αἴθ Ὀοιηθυκαπρ ΘΟ ]Ζ65. ἴτὰ ὟΥ Ὀυθυ Ὁ ἢ.., 65. βύθῃθ 
σον Π]10 0 απ ἴπ ἄρῃ 8 ογβίθη ουδηρο] θα, ἢ Ῥᾶπ ἴπ 9}., θη θρ βίθὶπ ; 
ὈΠ4Α 5 ΚΟΙΤΘΙΠ5, ΜΟΣΌΘΙ ΟΥ 510}. ἃ15 561 Π6ΠῚ ΘΙρΊ ΘΠ (]ΟΒ58 1 Θἴπθ8. ὩΠάΘΥΘΠ ἐ 
δίς ὈΘΙΘἤσοα Κῦμπηθη; ὙἹΘΙΊΘ ἢ ἰϑύ ΠῸΣ χὰ βᾶρθπ: ὉΠ δ βίθῃύ 1. πδοῇ 
ὙΘΙΡΔΙ ΓΟΥΤΊΘὴι 4116 αὐτί, Μ16 οἰπίδομο5 βᾶπ, ΔΌΘΥ 86] ποῦ. 2. ΑἸΒΒΟἢ]]Θ55]108 
ὍΝ Ῥᾶπ, πίθ βαπ, τσ Ζ βοθθπ Ῥυῶροβιίοπ. ὑπ ΠΟΙΉΘΠ, 50.710 ΖΊΒΟΉΘΗ 
Ρτἄροβιίίοι ππᾷ σου θαπὶ οἰ ΠρΌΒΟΒΟΡΘπ, 8. Εἰ 50}]1658ὕ 510}: βΌσΙ ὯΠ 511Π18, 
ΔΗΡΆΥ, πὶ ἃη. Παρθροη βίθῃύ αϑύ πὸ ΠΠ βὰπ πϑοὸῇ οἴηομι 50 δίδμ ν 
(ἀυβπδῆτηθι ΕἸ ρραῦσα Ρβᾶη 1,0. 1Π|,1. Ραμα Ρᾶμ 1 Ο. Χ, 29) οὔον δᾶ- 
Ἰθούν (Διιβηδῆτηοη τπᾶμαριρ Ρᾶη 1.0. ΠΠ|, 18. Ῥναῖσ μαι} Ρᾶη ρῃ. ΤΥ, 20). 
2 8γὰ] οὕτως --- [610 δῖπ ΑἹ ἴδ νρ. 26 ϑοδτγιοίαι} ᾿Ισχαρεώτῃ Α, δπ- 
ἄογο ᾿Ισχαριώτοι"; Ὀοΐᾳ ϑβοατίοίμαθ. 217 αἰὰγ βᾶμπιπια Ἀ]α108] μετὰ τὸ 
τινωμίον; αἴαν ὁ. ἀαί. Πΐου οἰ πθαν ΖΘ. 016}, τγὰ5 βομα]χο (6]ο05581) Ἰθαρπθί. 
29 βιπη81} τινές, 68 ἴθ] γάο. --- οἱ ππί6}] ἐπεί; οἱ ἰϑύ ἄμστο ἀ85 [0]- 
σοπᾶθ Ῥαΐοὶ ψιθάοτμοὶῦ, νρ]. 11 Ο. Υ, 1, νο ἀαβ ατὶθοβίβοηθ ἀἴ6 ἀπΠ|Θρ]- 
τη δι ρίκοῖ! (6110. --- ρἰραὰ}] δῷ ψυτᾶθ γοῖη Οοἴθη. 8418 1. Ῥϑῦβοῖ ρϑίαβϑί 
(δῶ), νρὶ. Χ, 86. Ῥοικαπηί] 9ῃν. μαθθπ ἀϊθ ἃ! οθίθη. Πδπἀβομυ θη 4085 Ν, Τὶ 
Κοίη Ἰούα βαρ βουιρύμμπι. 



ν᾿ ἴω ᾿ώϑμιι 
ΓΎΓ " ᾿ 

Φοπαππο ΧΙΠ. Τ01 

Ραὶ, ἰρραι Ραὶπὶ ἀπ]θάδμη οἱ ἤγὰ φορᾶι. 890. ὈΓΡ0 ἃπάμπδιη 

βᾶπα 1] Ἰαϊη8., 8115. ΘᾺ] ΔὶΡ αὖ; γαΒᾺ}} ΡΠ πὰ ἢὐ8 Ρὰη ρὰ- 

Ια} αὐ. 31 σὰ} Ρὰῃ [Θ68118: ΠῈ ΘΆΒΥΘΥΔΪΟΒ. ὙΔῚΡ ΒΒ ΤΏΔΉ8, 

8} σᾺ Βα 5. ἰδὲ ἴῃ πη. 92. Ἰαθαὶ πὰ ρα πϑ.}}}}08. ἰδὺ 

ἴῃ ἰσητηᾶ, 18} ΟΡ Πα 6} ἰπὰ ἴῃ 815. 718} δ π5. ΠδαΠἰἃ 1Πἃ. 

38. ῬΑΥΠΙΙοπἃ., παι} 1610} τ6] ΤΡ 1ΖΥ18 Ἰτὴ ἢ ΒΟΚΘῚΡ ΤῊ, 18} 

ΒΥΆΒΥΘ. ΠᾺΡ ἀὰ [Τπαἀδίπτη οἱ Ρᾷαθὶ ἱἵΚα σαρρὰ 118 ὨΪ ΠΔΡῈΡ 

αἰ, 8}} ἰ2 18 αἰρὰ πὰ. 84. ΔΠΑΡΌΒη πἸα]ὰ οἿθὰ 1018, οἱ 

ἔγ]ῸΡ ἰχυὶβ Π1580, 506 ἴκΚ ᾿Π]οὰα ᾿ΖΥ]Β Ρ6ὶ 18} 115 {1Π1]0} 

τἶβ5ο ἰχγὶβ. 80 ὈΪ Ραμα αἰκαπηδηα 811] μοὶ τη θ]ηδ] 5]001- 
Ἶ05. ΒΠῈΡ, 708] {ταρνὰ παραὶ τὴ] 1ΖΥ]Β 1η]1580. 

86 Ῥᾶπαν 4} ἀπ ἰπητπηὰ ὥθίηομ Ῥαϊΐγιβ: [τὰ}]ὰ, ᾿γδα τα --- 126 

σαρσοὶθῦ ὩΠαΠΑἤαΠ 8 Ἰοϑὰ8 40: Ραθὶ [Κα σᾷσρᾷ, πὶ τηδρὺ 

Ὗ ἃ « ’ ὟΝ - -" « δῶ 20 2 Ἵ Ν 

μὲν εἰς τὴν ἑορτήν, ἢ τοῖς πτωχοῖς ἵνα τι δῷ. αβὼν 
ο ᾽ ᾧ ᾽ ἈΝ , « 

οὖν τὸ ψωμίον ἐχεῖνος εὐϑέως ἐξῆλϑεν" ἣν δὲ νὺξ ὅτε ἐξῆλ- 
- γον , “ 9 , 

ϑεν. 581 λέγει ᾿Ιησοῦς Νῦν ἐδοξάσϑη ὁ υἱὸς τοῦ ἀνϑρώπου, 
᾿ Ἀ 2 - ς . . 

χαὶ ὃ ϑεὸς ἐδοξάσϑη ἐν αὐτῷ. 82 εἰ ὃ ϑεὸς ἐδοξασϑὴ ἐν 
- Ἁ [4 Ἀ ᾿ κῃ ,ὔ ᾿] Ν γ ς - Ἀ Ἢ: Ἁ Φ ’ 

ἢ, χαὶ ὃ ϑεὸς δοξάσει αὐτὸν ἕν ἑαυτῷ, χαὶ εὐϑὺς δοξα- 
) , ς - 

σει αὐτόν. 88 τεχνία, ἔτι μιχρὸν χρόνον μεϑ'᾽ ὑμῶν εἰμι" 
- ,ὔ ’ Ν Ἀ . - δ ’ὔ «! ο Ἂ Ν 

ζητήσετέ με, χαὶ χαϑὼς εἶτιον τοῖς Ιουδαίοις ὅτι ὅσου ἐγὼ 
« ’ ς - ᾿] ’ κι { - Ν ς - ’ὔ ΒῚ 

ὑπάγω ὑμεῖς οὐ δύνασϑε ελϑεῖν, χαὶ υμῖν λέγω ἄρτι. 
ὴ Α - , Ἂ - ᾿ 

84 ἐντολὴν χαινὴν δίδωμι ὑμῖν, ἵνα ἀγατιᾶτε ἀλλήλους, χα- 
Ν ᾿] ’ὔ ς - « Ἀ ς - ᾿] -“ ἊἝ , ς Ύ 

ϑὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. 8ὅ ὃν 
’ Ἃ [4 Ὗ ᾿ ᾽ὔ » ὝΝ } ,ὔ 

τούτῳ γνώσονται ττάντες ὅτι ἐμοὶ μαϑηταί ἐστε, ἐὰν ἀγά- 

; 
αὐτί 

« 

, 2). 

στην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις. 
᾽ 386 “2ἔγει αὐτῷ Σίμων Πέτρος Κύριε, ποῦ ὑπάγεις; 

» ’ 2 ὍΝ ὦ ΔΟΥῚΝ ς 7, 2 ’ , “- 
ἀπεχρίϑη Ιησοῦς Ὅπου ἐγὼ ὑπάγω, οὐ δυνασαί μοι γῦν 

85 υἱκυμππδπα 4114], ἀ16 Παπαβορυ υἱκυπηδηᾶα 41181, ᾿νθ τιδπ 
ἔγῦπον ἔτ τηϑάϊαπη Π16]0. ὙρῚ. Κυϊΐβομ Ὁπίογβ. ΠΡ. 28. 5. ρούϊβοῃο 
τηρᾶϊιπιὶ ἀατῇ 418 θοβοιρύ σο]ίθη. 

80. ΒΠΡ6 πάπα] λαβὼν οὖν; οὖν [6]. 81 4} Ρ4ῃ] λέγει; Ῥᾶπ 
Βιηζιροίρί. 82. 1404] π] εἰ; πὰ δὺ8 ἢ ,51 οὐρο --- ὀ Βδιδμι44)] δοξάσει ; 
αἴθ δυο πᾶθ ὑπα δἰ ηπ]ασρο ἈΡΥ Θ᾽ ΟΠ Πρ’ πὶ θη ρι8 8018 ἔς, ΟἹαγΙΠοανῖ 
((γ οἹαυ σα 10), νρ]. ΧΥ͂, 18, πὸ ρ]θι {4115 ἀ16 ροίβομθ Ἰθβϑαγύ βἴπθπὶ 
ΒΟΒΓΕΙΥΘΉ]ΟΥ ἴπ ἢ Θμ ] 6 ηῦ Βομοὶπί. 88. 1η60}}] χρόνον ὅ51π.1, 105 (ἀπο} ἢ) --- 
(6816, 84 1κ ἐγ]οαα)] ἠγάπησα; Ὁ χἀγὼ ἠγάπησα; ΤΡῚ ,ὁροὸ αἸ]οχὶ᾿; 1 
ὙἹΘἸ]ΘΙο. 85 ἢ, ἀοο ἢ βοίχέ ἄθγ αοίθ Ὠδιῆρ αἴθ Ῥϑυβοπδὶρτοποπιπα 6] ρ6Π- 
τηδομίς Βἴπχῃ. 86 Ῥαπθ}] συροβοίψί. --- Δα Πα Ἴδηα5 [θ55 480] ἀπεχρέϑη 
᾿Ιησοῦς, γεὶ. τὰ ΥἹΙ, 46. Νδοῖ ἀπεχρέϑη [6810 αὐτῷ “6 ἴῃ ΒΟ, Τὶ γρ. 

᾿ 
γῇ 
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τΙΚκ πὰ Ἰαἰβί]αη, 10 ὈΪΡῸ Ἰαἰδύθιβ. 817 βᾶγὰῖ Ῥαϊίταθ 4} ἀὰ 

ἱπηπηδ : [τ π], ἀαθγθ ἢἰ τηδρ ΡὰΚ 1αἰδί)αη. πὰ ὃ βαῖνα]α τηθὶηδ 

χα ῬὰκΚ ἰαρ]ὰ. 38 ἃπάμποί [ΙΘϑ5: ϑβαῖγαϊα βοίπ ἴδ] ΤῊ 
Δ 0115 Ὁ ΔΠΊΘη ΔΙΏΘΗ αἸρὰ Ρᾳ8 Ρ6Ὶ πᾶπῶ ἢἰ ΠΡ ΚΘΙΡ, ππΐθ μὰ 

τὴ Κ αἰαι ΚΒ Κα πμδ ἢ Ῥ.]Π 5] ΠΡ). 
ΧΙΥΝ, 1 ΝῚ παρ ηδ] ᾿ζγαῦ Παῖτΐο; οϑ] Δα 61} ἀὰ οΌΡᾶ, 

ἴα} ἀὰὰ 1115 σα θθ ἢ. 2. ἴῃ σαγάδ αὐὐ]η8 ΠΊΘῚΠ15. ΒΔ Προ 

ΤΠ ΠΔΡῸΒ 51πᾶ: ΔΡΡ8η πἰρθᾷ γϑϑοίηδ, Δρραὰ 4θΡ0]αα ἀὰ ἰΖ2Υ]185: 

σῦσσα, τη Δ ηγ 78 δα 1ΧΥ15: ὃ. 18} βδῃ 1081 σαρρᾷ, τηδην)ὰ 

ἰχγὶβ. βίδα ; αἴδγα αἰτηᾶ 18} [ΠΠΪπὰ 1Ζ 018 ἀὰ 1015 51101η, οἱ 

ῬΆΓΘΙ ἴτὴ [4 βᾶγαἢ 5100 188 118. 4 781 β8άοὶ Κα σασρᾷ 

΄-- 2 ΄ω 

ἀχολουϑῆσαιν, ὕστερον δὲ ἀχολουϑήσεις. 81 λέγει αὐτῷ Πέ- 
, 2 ᾽ - 

τρος Κύριε, διὰ τί οὐ δύναμαί σοι ἀχολουϑῆσαι ἄρτι; τὴν 
΄ ς Χ - Ἷ 2 , ἘΥΡ - ᾿ 

ψυχὴν μου ὑτῖὲρ σοῦ ϑήσω. 88 αττοχρίνεται ὁ ᾿Ιησοῦς Τὴν 

ψυχήν σου ὑττὲρ ἐμοῦ ϑήσεις; ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι ὅτι οὐ 
χω Ρ] 

μὴ ἀλέχτωρ φωνήσει, ἕως οὗ ἀπαρνήσῃ μὲ τρίς. 
ΧΙΥ͂, 1 ΙὩὴ ταρασσέσϑω ὑμῶν ἡ καρδία" πιστεύετε εἰς 

᾿ - - 

τὸν ϑεόν, χαὶ εἰς ἐμὲ τιιστεύετε. 2 ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ ττατρὸς 
Ν , ἜἝ γ Ν ὁ Ἴ δ} ΕΚ ὦ , 

μου μοναὶ ττολλαὶ εἰσιν δὲ δὲ μὴ, ξεἰπον ἂν υμῖν Πορεύομαιν 

ἑτοιμάσαι τόπον ὑμῖν: 8. χαὶ ἐὰν πορευϑῶ, ἑτοιμάσω ὑμῖν 
τόπον" τιάλιν ἔρχομαι χαὶ παραλήμψομαι ὑμᾶς πρὸς ἐμαυ- 
τόν, ἵνα ὕπου εἰμὲ ἐγώ, καὶ ὑμεῖς ἥτε. 4 καὶ ὅπου ἐγὼ 

ΧΙΥ͂, 8 ΝἝΟΝ ραρρα βοβίοθθη θυπθ ὑπ Μαββια. ἀθου ἢ 551 18} οἷπ. 

--- Ραδοὶ ἴκ ραρρὰ] ὅπου ἐγὼ ὑπάγω ὉΌΧ ἰἴΐ νρ --- ὅπου ὑπάγω, ἄορι 
95. 84. --- ΙΡ ὈΠῬῸ Ἰαϊδίο15] ὕστερον δὲ ἀχολουϑήσεις; δὰ ὈΠῸΘ --- ὕστερον 
γρὶ. 10. ΧΥ͂ΙΙ, 8. 1Υ̓́,.2. ΥΠ|Ι,.1. ΜΌΥΣ, 11. Υ, 24 (τῦτε). ΟΟΥΟΒΠΙΠΟΝ 
ἰδὲ 65 τοϊαὐϊνθ οομ] ποίϊοη --- ὅτε. 81 βάστα Ῥαϊύτιιβ Ὁ ἄὰ ἱπιτηὰ]} λέγει 
αὐτῷ Πέτρος; Ῥαᾶταδ ἰδ χυροβοίχύ ἀπᾶὰ Ῥαϊίσιιβ ππ|ρθ5.6]10, ---ὀ ]Ιαϊδίαπ 
πὰ} ἀχολουϑῆσαι ἄρτι, Ὦ νῦν ἀχολουϑῆσαι; ἄρτι. Ἱπὶ Οοὐδοιθη βίθαί 
πϑ0ῖ Ἰαϊδϑίαπ οἷπ Ῥαπκῦ, ὑ6] 606. Δί απρ ἀστοι Τὴ Ῥοβίαίιριπρ' θυ μα]. 
Ὅ16 ρσούβομθ ἱπίουραποίϊοπ ρβομῦ 1600). πιο αἱ Ψυ]Πῆ]α χατίϊοϊς, 5. οἱη- 
Ἰοϊθαπρ 8 19 ἅππ. 38. Δη6}}0{] ἀποχρίγεταν οὔον ἀπεχρίϑην --- Ρο1] 
ὅτι τὺν 6 --- (610. ---ὀ υπίθ Ρὰ]7 ἕως οὗ; τηδρ]] οΠμου γθ 150 185. 1] 
ἕως σύ. --- ταῖϊκ αἰαῖ κὶ8. Καππδη)] ἀπαρνήσῃ μὲ; Μύ. Χ, 88 υπᾶ Βομῃδῦ 
βίθῃῦ αἰαϊκαπ 8116: τὶς νουδηροβίθι]δ, νρ]. χὰ Ὗ, 46.ἀὡ. ΧΙΥ͂, 2 ΔῥΡὈ}ὰπ 
πἷρα γοβοῖπα] εἰ, δὲ μή; ἀἴοβθ ἴοσπιο] πἰὶσα βοηδῦ πηθὶϑῦ θἰ 0 ἀαγο ἢ 
ΔῖρΡαι (Ξε ἰπ ἴοποπὶ ἃ. ἢ. ἀθπὶ οπίροροπροβοίζβοι. (4110) ρορθθοπ,, 85. Ζὰ 
1. Ὁ. ΧΙῚ, 12. ἨἩϊοῚ ϑύθμῦ ραν, ἄθπ Ὀραϊπριυπρδδαύ τϑοδθ  α]στοηα, [τσ 
ἄν. --- ραρρα] πορεύομαν ΟἸἾΈΕΘῊ οοὐ ἀοίαᾳ --- ὅτε πορεύομαι. 8. ἸδΔ} 
βαμ}] χαί , ἈΡΟΥ ἀπο 5. 21. --- πηᾶπν]8} ἑτοιμάσω ΑΛ -- χαὶ ἑτοιμάσω, 
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Καμπὰρ Ἰὼ} Ρὰπὰ Υἱρ Καμπ}Ρ. ὥ βαγ} (ὮΡ ᾿μηπηὰ ῬΟΠΊΔΒ: 
ἔγαθ]α, εἰ Ὑἱδαμ) ἤν σαροῖδ, 18} γαϊνὰ πηλρι τ βᾶπᾶ ΥἹρ' 

Καππὰη 6. ΠᾺΡ ἱπηηὴὰ [Θϑὰ5: ἴκ ἴπὶ 88 Υἱρθ 18} βη]ὰ 18} 

᾿Πρθαϊπβ: ἰπβιαη. Ὡΐ αἰπρ αὖ αὐδίη πἰρθὰ μα} τὰκ. {7 Ὁ 

Καμβοάθιρ τὰκ, ἀἰρραὰ Καμροαᾶθρ 18} αὐΐαηῃ τηθὶπαπὰ; 8} 

Ρὰπ ἔγασμη Ἰπηπηα ΚαμπᾺ} ἱπὰ 18}} σα Βαϊ ἢν] ἴπὰ. 8. 1ρ Π1Π10- 

ῬῈΒ ρα} ἀπ Ἰπηηὰ : {τὰ π]ὰ., ΔῸΡΘῚ πΠ515. ρᾶπὰ αὐΐαῃ, ραύαἢ 

ΘΆΠΔΝ ὉΠ518. 9. Ῥᾶγἢ ἢ ᾿πηπηὰ ΙΘ58085: βγαϊα Π161}18. ΠῈῚΡ 

ἰχυ]β νὰ, 8} πὶ ὈΠΙΠΡ65. τὴῖκ, ΕἾΠΡΡα ὃ 5861] ρΆΒΔΠΥ ΤῊΪΚ, 

ΘΆΒΔΕΥ αὐΐδη; 141} Πγαῖνα Ρὰ αἰΡ18: δαρ οὶ ὉΠ518. ρᾶπδ αὐΐδῃ ὃ 

10. πὰ σα Δ 615. Ραῦθὶ 1Κ πῃ αὐδη 18} αὐ ἴῃ 1218 δῦ ὃ ΡῸ 

ο γαθχᾶδ ΡΟΘῚ Κα τοῦ]α ἰΖῪ15 ἃ 118. 51101π εἰ τοά]α, αἱκ αὐΐα 

586] ἴῃ 115 ἰϑύ, 88. 8} ΡῸ γαιυγβῦνῷ. 11 ρα! 061} 118 

ὑπάγω οἴδατε χαὶ τὴν ὁδὸν οἴδατε. ὅ λέγει αὐτῷ Θωμᾶς 
-» ) - ΩΣ “ 

Κύριε, οὐχ οἴδαμεν τιοῦ ὑττάγεις, καὶ πῶς δυνάμεϑα τὴν 
ὁδὸν ἰδέ Ν ΒΩ Σ 2 ὃ ὃ Ἰησοῦ Ἕ ΄, ΕῚ ς ὁδὸ Ν ὁδὸν εἰδέναι: ἔγει αὑτῷ ὁ Ἰησοῦς Ἐγώ εἰμι ἡ ὅδὸς καὶ 
ς ;} 9. απ ζ ΝΣ: "δ ᾿ 27 : ᾿ ᾿ α , ἘΣ 
ἡ αλήϑεια χαὶ ἢ ζωή: οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα δἰ 

- , 

μὴ δι’ ἐμοῦ. Ἱ εἰ ἐγνώκειτέ με, χαὶ τὸν ττατέρα μου ἐγνώ- 
2 2 7 2 ς 

χειτεὲ ἄν" χαὶ ἀπ᾿ ἄρτι γινώσχετε αὐτὸν χαὶ ξωράχατε αὑτόν. 
) - ’ - - 

8 λέγει αὐτῷ Φίλισιπος Κύριε, δεῖξον ἡμῖν τὸν πατέρα, 
ἥ ς πρ.γ νὼ, τῷ ,ὔ δ, -" 2 - - , ᾿ 

χαὶ ἀρχεῖ ἡμῖν. 9. λέγει αὐτῷ Ιησοῦς Τοσοῦτον χρόνον μεϑ 
- ᾿] ) ,ὔ ς ε 

ὑμῶν εἰμι, χαὶ οὐκ ἔγνωχάς με, Φίλιτστε; ὃ ξωραχὼς ἐμὲ 
ε Ν - - - 

ξώραχεν τὸν πατέρα" χαὶ πῶς σὺ λέγεις Δεῖξον ἡμῖν τὸν 
πατέρα; 10 οὐ πιστείεις ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ ττατρὶ καὶ ὃ πτατὴρ 
υ πὰ Ὰ; Ν “ {Ὸ. ἡ Ν Ἰὰς ἌΡ. 55 - Ἂ 

ἐν ἔμοι, ἔστιν; τὰ ῥήματα ἃ ἐγὼ λαλῶ ὑμῖν ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ οὐ 
- ς « "ἤ -Ὁ 

λαλῶ. ὃ δὲ πατὴρ ὃ ἐν ἐμοὶ μένων αὐτὸς ποιεῖ τὰ ἔργα. 

ἑτοιμάσαι. --- Ῥατὰ 50} 714} 7.5] χαὶ ὑμεῖς ἦτε; Ῥᾶτὰ πο} βατζοῖ, 
ψ16 μᾶτῆρ 58} ΠΑ 8861; 181 118 πδοθαγ  Κ] 10 ἃπὶ 5081π55.. Απῇα]]οπᾶ 
πὰ ὉΠρΘυΟΠΏ]10 ἋἀΘΥ ἸΠΘΙΟΔΙ͂Υ Ππ80}} ΘΙΠΟΥΙ Ππδ] Αγ 6], νρ]. ΧΎΥ͂, 16. 
ΡΝ ἌΝ ΝΜ ἌΥ, 36. ΨΙΠῚ ΤΟ ΧΤυσα. “5 ῬΑ] 
Ζυβαΐζυ 1 Δἴρβαι Κυπροάθὶρ 14} αἰίαπ πηθίπαπα] χαὶ τὸν πατέρα μου 
ἐγνώχειτε ἄν, ἴπ ΔΌΥ ΘΙ ΘΠΘ ΠΟΥ πγουίβίο!]απρ, ἀαροροη ὙΠ|ΠΙ, 19 1Ρ παῖς 
Κυπρβοάοιβθ, 1418 Ῥᾶὰ αἰίαπ τηοΐπαπα Καηβοᾶρὶρ, Μ|ι6 τ ΟὙΘΟ ΒΟΉ θη. --- 
ΒΆΒΑΙΗΥΙΡ] ἑωράχατε; ἃ. ἢ. ΤῊΥ 5018 50 νγοῖΐ, ἀα85 [Ὡ1 βϑῃῦ, οἱροπίη!! Π6 
ΠΟΘΙ πΠρΡ Υ0Π σὰ ΖῈΓ ὈΘΖΟΙ ΟΠ ΠπΙηρ' ΘΙΠΟΙ ΓΓΠΘΙ οἰ ηροίχθίθμθη πα 1πη ΔΘΥ 
σορουνατί ἰουύαδθουπᾶθη ΠὩΠπα]πηρ, γρ]. τηϑῖπθ ΔΌΠαπα]θηρ Ὄθων ρὰ ἴῃ 
ΖΆΘΠοτΒ ΖοΙ 5Οησς Ρ. 161 υὑπᾶ Ζὰ ΡΏ]]. 1, 806. Μοιϊκύσγαϊρ 181, ἄδ85 
Δ0ἢ 1 οωνἱάοι5᾽ πα. 8 10 ἘΠΙΡΡα5. σαρβαῖ ἀὰ ἴππιὰ] λέγειν αὐτῷ «Ρίλιετε- 
σος; 10 δύ Βηζυροβοίζε, ἅϊ6 νγουγίβίθὰηρ ροάπαοτί, ψῖθ ΧΙΠΙ, 87. --- 
Ραί}} χαΐ 4116 συίθοι. ἀπά 1α΄. Βαπαβοισ οι. 



104 Φομαηηο5. ΧΙΥ. 

Ῥαΐθὶ 1Κ πὶ αὐθη 18} αὐδὰ 1π τηΐβ; 1Ρ 1081 πὶ, ἴῃ Ρ126 γνϑυγβύγθ 

σα] ΘΙ 1181 12. ΔΠΊΘΩ ΔΙΏΘΩ ΟἸΡὰ ᾿ΧΥ]Β8, 5861 ρα 6] ἃ 
τηἶβ, ΡῸ γαυγβύγα βοϑὶ ἴκ ἰδυ)α 718} 15. ὕδα]}1}0, 84}} τηδίχομπα 
Ραΐχμῃ ὑδα}10, αηὐθ Κα ἀὰ αὐπ σαρρᾶ. 

19. Ψ4}} βαΐβθι ἔν ὑ10}}} ἴῃ πδιη]η τη θΙ Πϑιηπηδ,., Ραύδ ὑδ7]8, 

61 ΠδαΠ]ααι αὔδα ἴῃ ϑππαι. 14 1801 ἢγν18 Ὀ1411Ρ ΤΩ] ἴῃ 

ΠΘΙΏ1Π ΤΟΙ ΠΔΙΙη8., 1Κ ἰα7]8. 15. 7140 8] Τ1ς {Π1]0Ρ, ΔΠΔ ΘΠ] 

Τ ΘΙ Π08 [αϑίαϊα. 16 182} 1κΚ Ὀ1α4]4 αὐΐϑῃ., 18} ΔηΡᾶιᾶπα Ῥδ18- 

Κιοῦα ΟἹΡΙΡ 1218, οἱ 5171 121} 12.015 ἀπ αἷνὰ, 17 δῃχηᾶ 801- 

108, βᾶποὶ 850 Τη8ΠΔ 5008 ΠῚ τηδρ' ΠΙΠΊΔΠ., ππύθ ἢ] 881 ΠΥ10 ἰΠἃ 

Π1Π Καππ ἱπᾶ; Ρ 715 Καμπὰν ἱπᾶ, ὑπῦθ 15. 101} 1018 ΥἹΒΙΡ 

ΤΚΗ ΞΞΞ 128 

Μο 125 ; 

᾿ 

μ , ο 2 Χ 2 - Ν Δ 1. ἐν Ν Ἵ 
11 πιστνεξυξετδ μοι τι ξγὼ ὃν τῷ πατρὶ χαὺ ὁ πατὴρ ὃν 
γ ἈᾺ ο δ , Ν Ἀπ 2. δὲ οὖ ΄ , ἊΝ 
ἐμοί" εἰ δὲ μή, διὰ τὰ ἔργα αὐτὰ σιιστεύετέ μοι. 12 ἀμὴν 

ς Ο» ς “- 

ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὃ πιστεύων εἰς ἐμέ, τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ 

χἀχεῖνος ποιήσει, χαὶ μείζονα τούτων τιοιήσει, ὃτι ἐγὼ πρὸς 
, 

τὸν πατέρα πορεύομαι. 
τ ὍΝ Ὁ α α 2 ω δ ὑτῇ τς , - 

18 Καὶ ὅτι ἂν αἰτήσητε ἕν τῷ ονοματί μου, τοῦτο 
, ες! Ἐπ τ ᾿ γ πο δ ὦ γον 4. 

ποιήσω, ἵνα δοξασϑῇ ὃ πατὴρ ἐν τῷ υἱῷ. 14 ξαν τι αἰτη- 

σητέ μὲ ἐν τῷ ὀνόματί μου, ἐγὼ ποιήσω. 1ὅ ἐὰν ἀγαπιᾶτὲ 
7 

μι, τὰς ἐντολὰς τὰς ἐμὰς τηρήσατε. 106 καὶ ἐγὼ ἐρωτήσω 
᾿ - 

τὸν πατέρα, καὶ ἄλλον τταράχλητον δώσει ὑμῖν, ἵνα μένῃ 
, ς - ΩΣ ν γ..- , - - 2 , 

μεϑ᾽ ὑμῶν εἰς τὸν αἰῶνα, 117 τὸ πνεῦμα τῆς αληϑείας, 
ΚΑ κς Ἵ 2 , - εΙ 2 - ρος 329ω» 

ὃ ὃ κόσμος οὐ δύναται λαβεῖν, ὅτι οὐ ϑεωρεῖ αὐτὸ οὐδὲ 
»-»Ὕ 2 ,ὔ νς δὰ 

γινώσχει α᾽τό᾽ ὑμεῖς δὲ γινώσχετε αὐτό, ὅτι σταρ᾽ ὑμῖν μένει 

11 80αὶ πὶ; ἄϊθ παμάβομγν ἀπά ΟἹ, Πᾶρθπ πὶ βίη] ἀσρ ΠΔΟᾺ 

γαυγβίνθ, Ὑ0ὺ ρϑίδιθοῖρ: δ αθαΐ πὶ 6] 0501) δὰ0} Το. Χ, θ. 17. 19 πιὰ- 

ΠΆΒ6Ρ5, ἅ16 μαηάβοθγι τηϑπᾶ861}8. 
ὄν ΡΠ’ ὁ πὲ τ 8 τον το ς-- μ΄ὶ τ -- - ὩΣ ΘΝ 

11 ἴπ βῖΖθ γδυγβίγθ] διὰ τὰ ἔργα αὐτά; βοίίβοι. ,ὐθροη ἀϊθ- 

561 ΜοΙΚΘ᾽; Υρὶ. Υ, 86; οὔθηβο βίθῃηί 1,0. Χ, 7 ἴῃ βδμηπιᾶ βαγτάα ἐν αὐτῆ 

τῇ οἰκίᾳ; 11,88 υπᾷ βοπδὲ βίχαϊ Ἰνθῖ]αὶ αὐτῇ τῇ ὥρᾳ; 5110 Βοῃοίηῦ 510} 

πἰομύ ρότη ταῦ οἴπθῖι ΒΟ] Ομοη. Βιιδύαμθν χὰ γουθίμᾶθπ. 18. Ῥαίοὶ Ἀν] 

ὅτι ἄν; ᾿να ἱπᾶοῆπίξαπι, ἰδῇ 418 ἀρροβιίΐοπ. σὰ Ῥαΐοὶ χὰ ογκιᾶγοπ , αυοά 

Ῥοίϊογι 5, αυϊοαυϊὰ οἶδ᾽, , 5. 1 ἰσροπᾶ ὀχθ νου"; τρῖ ΤΟΥ χα 

Ῥαμπιπηοὶ ἤγθ ἤγὰβ ΔπδηΔη 0] ἐν ᾧ ἄν τις τολμᾷ; 80 γογίχι 95. ἄν 

᾿γοΟΥΚοιππθμὯθ8. [Ὁ1}18᾽, ἀἂ8Β ἴπ γοϊαὐ νβϑᾶίζοι. βοπδῦ πηϊθογβοῦχί Ῥ]οΙύ. 

14. Ὀ1α}1Ρ παϊκ] αὐἰτήσητέ μὲ ὅδ΄ῖη Βοῖνρ -- αἰτήσητε. 1 ταῖς {110} 

ἀγαπᾶτέ με 58. τὰ Υ͂, 46. 10. 5111] μένῃ οὔθν η} γ 1. ΧΘ 6: 

17 Δπ} τὸ πνεῦμα 80 }]1ο58ὺ 510} δ ἀὰ8. 80}700ῦ γοὴ 517] δ, βύαίψ ἂμ 

Ρατακιούα; 1αΐ. ,κΒρίτἰθαπι᾽, νρὶ. ΧΥ͂, 20. --- 158] Ζυροδοίχί, 



Φομᾶπηοα. ΧΙΥ. 10 Ὁ 

ἴδ ἴπ ἰυ]δ ἰϑύ. 18 πὶ Ἰοίἃ ἰχυϊδ Υἱαπγαῖπδη8, αἰτηὰ αὖ 
ἰχγὶβ. 19. πὰ 61] Δ 80 ΤΠ ΒΘ 085 ΠΪΚ πἱ ΡῬαΠΔΒΘΙ 5 

Βα: ἰρ 1ὰ8 54 1|Πν}}0 τὰκ Ραΐθὶ ᾿κ θὰ, 18} 708 ΠᾺΡ. 

90 ἴῃ Ἰαϊπμαμηπιὰ ἀρὰ αἰ Καμηδ]} 118 Ραῦθὶ 1Κ ἴῃ αὐξὶπ πηοὶ- 
πη Πηἃ 78} 1π|8 1Π ΠΪβ 18} ΙΚ ἴῃ ἰχγὶβ. 21 8861 παραϊὰ ἃπᾶ- 
ὈΌΒΗΪ8 ΤΏΘΙΠΟΒ 8 ἢ} ἔαβία!  ΡΟΒ, 88. ἰδὺ δὶ {11]0}} τηϊϊι. 

98} Ρᾷπ 88θὶ ἔγΠ]Ὸ0} τὴῖκ, ἔπἸ)]οάα ἔτᾶμη αὐ η πιθὶ ΠΔΠ 8, Τρ ἀν ἕν 
788 [καὶ ἔ]0Ὸ ἴμὰ 18}. σα" 17 Ἰχηχηδ της 51108η. Μ696 Μι98 

22 ῬάΤαΝ (ἋΡ ἱπητηὰ [πιά88., πὶ 88 [ϑκαγ)ούθθ:: γδ]8, τὶ --- 180 

ἢγὰ Υ1} οἱ ὉμΠ518. τ ΠΠ81]8 ΘᾺ ΙΓ ]4η ΡῈΚ 51 1]08 πη, 10 ΡΙΖαὶ 

τη 50 ἃ] ἢ 28 Δησποῦ Ἰοϑὰθ 18} (ἂρ ἀὰ ᾿πητηδ: 180] 
ἤγαβ Τὴἱκ {1Π1]}0Ρ, 781} γαυγαὰ τηθὶῃ [αϑύαρ, 184} αὐδὰ τηθῖη8 [11- 

70} ἴπα, 14} ἀὰ Ἰπη]ηὰ ΘᾺ ]ΘΙΡῸ5 18}. ΒΔ ΠΡ νῸ5 δἰ ᾿πητηδ σαὐθα]Ο08. 

24 1 586] πὶ ΕΠΟΡ ΤΪΚ, ΡῸ γαῦχᾶδ τηθὶπα εἰ ἴαϑί!θ ; 
94} βαΐα γαυγὰ βαΐθὶ ΠϑαβΟΘΙΡ πἰδὺ τηθὶη, ἃκ Ρ15 88π6- ΤᾺ 181 

Α ς ε 2 Ο 110 
7 πα] η5 τὰκ αὐ 18. Μο96 Μι98 

Π 

᾿ γ ς - 2) 2 2 ;ὔ ς -"» Ὁ ’ὔ ΒΩ 

χαὶ ἐν ὑμῖν ἔσται. 18 οὐχ ἀφήσω ὑμᾶς ὀρφανούς, ἔρχομαι 
ς -" , ὅ - 

χερὸς ὑμᾶς. 19 ἔτει μιχρὸν χαὶ ὃ χόσμος μὲ οὐχέτι ϑεωρεῖ" 
ὑμεῖς δὲ ϑεωρεῖτέ με, ὅτι ἐγὼ ζῶ, χαὶ ὑμεῖς ζήσεσϑε. 20 ἐν 
Ἂ ’ - - , Ἀ -“- 

ἐχείνῃ τῇ ἡμέρς, γνώσεσϑε ὑμεῖς ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρί μου 
, ς - γ ᾿] Ν Ν ᾿] Ἀ ΒῚ ς - ς 7 ᾿ Ἅ ’ὔ 

χαι ὑμεῖς ἐν ξμοῖ χαὶ ἐγὼ ὃν ὑμῖν. 21 ὁ ἔχων τὰς ξἕντολᾶς 
δ -» ) ,ὔ - 2 - 

μου καὶ τηρῶν αὑτάς, ἐχεῖνός ἔστιν ὃ ἀγατιῶν με. 
Ὁ δὲ ἀγαττῶν μὲ ἀγαπηϑήσεται ὑττὸ τοῦ ττατρός μου, 

2 Ψ - 

χαὶ ἐγὼ ἀγαττήσω αὐτὸν χαὶ ἐμφανίσω αὐτῷ ἐμαυτόν. 
Φος χορ ν Ὁ 2 [ῴφων, 7 

22 Λέγει αὐτῷ ᾿Ιούδας, οὐχ ὁ Ἰσχαριώτης, Κύριε, τί 
᾿ ς - 29 - 

γέγονεν ὅτι ἡμῖν μέλλεις ἐμφανίζειν σεαυτόν, χαὶ οὐχὶ τῷ 
͵ 2 , 2 “- Ὗς ΚΕ ΟΣ ,ὔ 2 - 

κόσμῳ, 28 ἀπεχριϑὴ ]ησοῦς καὶ εἶχτεν αὐτῷ αν τις ἀγαπᾷ 
Ν ἤ ) 

με, τὸν λόγον μου τηρήσει, χαὶ ὁ πατήρ μου ἀγαπήσει, αὐτόν, 
᾿ Ἀ » ,ὔ “- 

χαὶ πρὸς αὑτὸν ἐλευσόμεθα καὶ μονὴν σπταρ᾽ αὐτῷ ποιήσομεν. 
24 ὁ μὴ ἀγαπῶν μὲ τοὺς λόγους μου οὐ τηρεῖ" 

δ 6 , [4] ) , 2 2 ἌΧ 2 Ν - , 
Καὶ ὁ λόγος ὧν ἀχούετε οὐχ ἔστιν ἐμός, ἀλλὰ τοῦ πέμ- 

ι᾿ναντός μὲ στατρός. 

19 βαΐίθ1} ὅτε; δαι881, 5. Ζζὶ ΥΙ, 26. 21 184} Ρᾶη] δέ , 06. ποῖ᾽, 
Υ9]. 8, 22 Ρᾶτγυ}]} χυροβοίχί. ---- 10 Ῥῖζαϊ τηδπαβθᾶδὶ ἢ1}] χαὶ οὐχὶ τῷ 
χόσμῳ, νοτἄπάοτίο Ὑγουίβίθ]υπιρ. 28 τὴὶκ {11}00] ἀγαπῷ με, 5. καὟ, 46; 
ΔΌΘΝ ἔ,πι|6 ἀΠΠΙρ᾽. --- 164} γαυχα] τὸν λόγον; 18} , Δ Π’ Ζυρθδοίχί. --- 
ΒΆ]ΘΙΡΟΒ --- σαΐαι}705] ἐλευσόμεθα --- ποιήσομεν; ἄοτ ἅμ8] Ὀονοίδί 16 
Δα τη  Κβατηκοῖί ἀθ5Β βουβθύζουβ; βθ]θοίθ βἰπᾶ: 100}, ἃ. ἢ. ΟΠ τ βίαβ, υὑπᾶ 

ἢ ἄογ αίοσ. 24 10] ζυροβοίζί. --- ὀ {τ10}] υρὶ]. σὰ ΧΙ, 86. 



100 Φομδηηθ ΧΥ͂. 

τὴ -- 132 25 Ῥαΐὰᾳ το], ᾿χΥ]8 αὖ ᾿χν18 γἱβαηθ. 206 ΔΡΡᾶη 88 ρᾶ- 
Τα ΚΙ οὔ85., Δῃχηδ 88 Ὑϑῖῃδ, β8 61 58 πη 61} αὔδα ἴῃ ΠΔΠΪη Τη6]- 

ΠᾺΠΊΠΊ8, 88 ΙΖΥ]5 [Δ15610 Δ11αὐὰ 18} σδιηϑα 61} ᾿χῪ]8 8115 

Ραΐθὶ 4 ἀπ ᾿Ζυ]8. 27 σδυδῖνθὶ Ὀ]]6 ρα ̓ χυῖβ, σαγαῖτ}ὶ τηθὶπ 
δΊθα ᾿ΧΥΪΒ; ΠΩ ΒΥΆΒΥΘ 850 ΤηΔΠΔΒΘΡ5. ΟἿΌΙΡ, ἴκΚ οἷθὰ ᾿2νῖ8. πὶ 

Ἱπατο θη απ ᾿σγασα Παϊτίοπα ἢ} [Δυτ} ) πᾶ. 28 Παυβ᾽ 466} 

ΘΙ 1Κ 4ὰ} ᾿ψυὶβ: ρ]ΘΙρα 18} αἰπηὰ ἃὖ [Ζ015:; 1808] Π]οα 6461} 

ΤῊ, ΔΙΡΡᾶὰ 78 [ΔρΡΊῚ ποα θα 61} οἱ [Κα σαρρα αἀα αὐίη, ἀπύθ αὐδα 

ΠΊΘΙΠ8 ΠΊδ 7 1115 δῦ. 29 18} πὰ 4ᾺΡ 1Ζ0]158, [ΔΌΤθ]ΖΘὶ υδατθὶ, 

61 ὈΠΡ6 γαῖ αὶ, σα] Δα Ὁ]. 80. Ῥᾶηδ 56 1}5 Η]π ΠΗ τη8]]ἃ ΤῈ} 
᾿χυϊθ᾽ ΟἸΠΡ 5861 Ρ͵Ζα] πηϑηδβθ δὶ ΤΟΙ ΚΙΠΟΡ, 181} 1Π ΤΩ πὶ 

ὈΙΡῚΌΡ ναϊηῦ, 591 δἷκ οἱ υἱχιμηδὶ 850 τηϑηᾶβθ 08. βαῦύθὶ 1κὸ {τ|- 

͵0αἃ, αὐΐδῃ τηθίηδπδ,, 78} ϑγΆβυθ δηδδα τη18 αὐΐὰ, 5γὰ ἰδ]. 
ἘΠΙΘΙΒΙΡ, σαροδη βΆΡΤΟ. 

ΧΥ͂, 1 [Κα ἴπη γρίηδίσα ῥαΐα 5. Π]61Ππ0, 8}} δἰδαι Τη61Π8 

25 Ταῦτα λελάληχα ὑμῖν παρ᾽ ὑμῖν μένων. 26 ὃ δὲ 
παράχλητος, τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, ὃ πέμιψνει ὃ πατὴρ ἐν τῷ 
ὀνόματί μου, ἐχεῖνος ὑμᾶς διδάξει πάντα χαὶ ἱπτομνήσει 
ὑμᾶς στάντα ἃ εἶπον ὑμῖν. 217 εἰρήνην ἀφίημι ὑμῖν, εἰρήνην 

τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν: οὐ χαϑὼς ὃ χόσμος δίδωσιν, ἐγὼ 

δίδωμι ὑμῖν. μὴ ταρασσέσϑω ὑμῶν ἡ καρδία μηδὲ δειλιάτω. 
28 ἠχούσατε ὃτι ἐγὼ εἶττον ὑμῖν Ὑπάγω καὶ ἔρχομαι πρὸς 
ὑμᾶς" εἰ ἠἡγαπᾶτέ με, ἔχάρητε ἂν ὅτι πορεύομαι. τιρὸς τὸν 
πατέρα, ὅτι ὃ πατήρ μου μείζων μού ἐστιν. 29 χαὶ νῦν 
εἴρηχα ὑμῖν πρὶν γενέσϑαι, ἵνα ὅταν γένηται, τιιστεύσητς͵ 
80 οὐχέτι πολλὰ λαλήσω μεϑ᾽ ὑμῶν" ἔρχεται γὰρ ὃ τοῦ χόσ- 
μου ἄρχων, καὶ ἐν ἐμοὶ οὐχ εὑρήσει οὐδέν, 81 ἀλλ᾽ ἕνα 

γνῷ ὃ χόσμος ὅτι ἀγαπῶ τὸν πατέρα, χαὶ χαϑὼὸς ἐνετείλατό 
μοι ὃ πατήρ, οὕτως τιοιῶ. ἐγείρεσϑε, ἄγωμεν ἐντεῦϑεν. 

ΧΥ͂, 1 Ἐγώ εἰμι ἣ ἄμπελος ἣ ἀληϑινή, χαὶ ὃ πατήρ [ 

; 

᾿ 
᾿ 
᾿ 
᾿ 

26 48}] εἶπον --- Ὁ) 10! γρ ἂν εἴπω (ἀϊχοτο), θοὸν ᾧ ἀἰχι᾿. 21 παίγ- 
(0π84] ἡ χαρδία, ῬΙυγα] νῖθ ΧΙ, 40. 28 105 υπᾶ ΙΚ (νοῦ σὰρρ) Ζιρο- 
Βοίχί. --- αἰΐα πιοῖη8}] ὁ πατήρ μου ὭΞ"ΕΟῊ οοὐ αἴαᾳ -- ὁ πατήρ. 
30 αἰπ|1}}] ἔρχεται γάρ; γάρ ἔο}0. --- ὈΠΡῚΡ] εὑρήσειν ἹΚ' --- ἔχει; ἄοχ 

πὰ. ΤΣ 

σούίβομο ἰοχύ ἰδέ οἴπθ Ζυ61 6] ποῖ { ροϊπάοτί. 81:1 ἴκ ἐ"]ο 4] ἀγαπῶ; 
[θη Ρ5. ΡΝ ΘΙ ΟΠΘπα, ἄοοῖ πίομῦ. βἰπην]ανρ; 1ἰς ἩΙΟΥ Ὑ] ]]61 ὁ} πὸ ἢ 
ν05οὸ αΠρο᾽, --- αἰΐαη τηρὶπᾶπα) τὸν πατέρα, ἅθὸὴ ἔς, ραΐσθπι τηθαπι᾿. 
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γαυγϑύν)α ἰϑὺ. 2. ἃ11] ἰαῖπθ ἴῃ 108 ππθαϊταπᾶληο ἀκταμ ΡῸΡ, 

ἘΒΠΪ τ} ἰΐὰ. 8} 811} ἀκτὰπ Ῥαϊγταπάδηθ, ρ ἢ γ αἰ 61} ἰῷ, 6] 
τη δ οῖζο ἈΚΤᾺΝ Ὀαϊταϊη. ὃ. 7 18 ΒΥΔΙ ἢ] αὶ 51} ἴῃ ΡῚ8. νὰπ}- 

αἰ μαϊοὶ τοὐϊάα ἀὰ ἰχν]8. 4 Υἱϑὰὶβρ ἴῃ χηἷ8., 1841 ἴκ ἴῃ ἸΖΥ]8. 

806 88 γϑὶπαΐα! Π8. πὶ τηᾶρ' ἈΚΤΔΠ ὈΙΤᾺη αἵ 318. 5110 1, αἴθ δῦ 

δηδ γοὶπαίσίγα,, νυ} Η}} [π8, πἰὶθὰ ἴῃ 18 5100. ὅ 1Κ Ἰπὶ 
Ραΐὰα νοϊπαύσίια., Ρ 115 γοϑὶπαύαϊ πο. β8 61 ΥἹΒὶρ ἴῃ 1118 78} 11 

ἴῃ ἰτητηδ, 88 ὈαΙΠῚΡ ἈΚτἂμ τηδηᾶδρ', βαῦθὶ ᾿πῈ}} ΤῊ Πἰ ΤηΔΡῚῈΡ 

ἰδα]αη πὶ σαϊηΐ. 6 πἰθὰ ϑβ8θὶ υἱϑὶβ ἴῃ 118, πϑγαϊγραῦα αὖ 

576. γοϑὶπαίαϊηβ., 18}} σα ΡΠ ΒΠΡ 18} σα] δα, ἢ ἴῃ ἴῸΠ σἃ- 

Ἰαρ]απα, 18}} ἸῃΥ μ]Δαδ. 

[4 ’ γ - “- τ Ψ Ν Ἀ ,ὔ 

μου ὃ γεωργός ἐστιν. 2 Πᾶν χλῆμα ἕν ἐμοὶ μὴ φέρον χαρ- 
,ὔ 2 ’ὔ - Ἂ 

στόν, αἴρει αὐτό, χαὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, χαϑαίρει αὐτό, 
« ’ Ν ’ "ἷ  π - ’ ἊΝ Ἁ 

ἵνα τιλείονα χαρττὸν φέρη. ὃ ἤδη ὑμεῖς χαϑαροῖ ἔστε διὰ 
Ν ’ ο , ς.-» ’ γ υ , δέον . 

τὸν λόγον ὧν λελάληχα ὑμῖν. 4 μείνατε ἕν ἔμοι, χάγὼω ἕν 
-᾿ - Ν᾿ “Ὁ 

ὑμῖν. χαϑὼς τὸ χλῆμα οὐ δύναται χαρττὸν φέρειν ἀφ᾽ ξαυτοῦ, 
υὙΝ ᾿ ’ .] - 2 , « ΣΕ τ Υς - ὌΝ ἌΘΕΟΣ 
ἐὰν μὴ μείνῃ ἕν τῇ ἀμττέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, δὰν μὴ ὃν 
}] ᾿ ,ὔ γ ͵ ᾿Ὶ ς Ὑ ς - ΝῚ ’, Ε 

ἑμοὶ μένητε. ὅ ἐγώ εἰμι ἢ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ χλήματα. ὃ 
2 ΒῚ -»"Ἤ χῳ 

μένων ἐν ἐμοὶ χαγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει χαρττὸν πολύν, 
ς; ᾿ ᾿] - 2 ’ - εὶ ,ὔ ἫἫἜΝ ,ὔ 

ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασϑε ποιεῖν οὐδέν. 6 ἐὰν μὴ τις 
’ ας , ἊΨ ς “- ,ὔ 

μένῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήϑη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνϑη, καὶ 
π τΔ - 

συνάγουσιν αὐτὸ χαὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσιν, καὶ καίεται. 

ΧΥ, ὅ 58 πιί Τρρδίγοπι, ἀϊθ Βαπάβοιμσι 5να; οὕτως [ὧν οὗτος 
πὸν ἴῃ Μ, οἾπθ Ζ ΘΙ 6] ἃ10} ΠΥ ἀυγο ἢ Ὑθύβθθθη. 6 ἱπρτιαπηΊαᾶδ; 18 
ΒαΠἀβομσης ἱπθταη]αᾶα, 5. 61η]. 8. 80, 

2 ὉΠΌΔΙΓΑΠἄδπο ἈΚΥΔΠ ΡῸΡ] μὴ φέρον χαρπόν; ΡῸΡ 150 π80ἢ ἅδῃ 
Ῥᾶτ}] 6] βέθ]19π Ζυροίρσί, νρ]. 1,6. 1Π,.9. ΜΙ. ΥΠ,, 19. ὕειν ἀϊθ βύγποίυῦ 
ΥῸΠ 8]} 5. ζΖὶ Μί. ΙΧ, 85. Ῥαχίϊοῖρία ποῖ ὑπ συβαιητηοηροβοίζύ. ὈΘῃδ]ΐθπ 
αἴ6 τϑοϊομ 1ΠΓ65 ὙΘΙΌΒ Ὀ61; νρὶ]. 1,0. 111,9 υπὰ 11 Τῆι. 111, 8 ἀπρϑῃᾶ- 
θαπάδηβ 81κ. ὅ 10] Ζαυροδοίζί. --- Ὀαΐίθ1] ὅτε οαιβ]. 6 πῖθα 8861} ἐὰν 
μή τις, 8. σὰ ΠΠ|7, 8. --- υβναϊχραάᾶ --- σΕ βαυγβη1}} ἐβλήϑη --- ἐξηράνϑη; 
θὲ δουῖΐβί δύ βΒ᾽ ΠΡ ΘΙ 855 Ὑ16 τη Τιαίοίη. ἀυσοἢ ἀδ5 ργάβθηβ σϑρθθθη. --- 
δΑ]115864] συνάγουσιν αὐτό ϑῖπ 1, 6ρᾳ τῷ --- συνάγουσιν αὐτά; ἀϊθβ 
γγᾶγο ρα]ϊδαπᾶα; ἀ16. ΘΟΠΒΠ ΠΟΙ 0η) ΑΒΘ ψ|0 Μο. ὙΠ1, 10 αἰδαυβ]αϊᾶααι 
τελευτάτω, 1,6. ΥἹ, 44 Ἰἰβαμᾶα 5ηηδκκαπθ ἀπᾷ βοπδύ, υὙρὶ, ΧΥ͂Ι, 21. 
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τῖρ τς 138 { ΑΡΡδᾶῃ 80α1 5171} ἴῃ τὴ8 1841 ναυτάα τηθίπα ἴῃ ἰχυ 18 

δο τὸ πῃᾷ, βαΐα πνδἢ μοὶ γἱ]οὶρ Ὀ14}1Ρ, 741} γαῖνθὴν ἱσν!8. 
τὰ -- 184 8 [ἢ ῥβδιητηᾶ ΠΔΌΝΠΙΡ85 ᾿ἰϑὺ αὐὐα τηθίη8, οἱ ὩΚΥΔη τηδηδρ' 

ὈαΙΓαΙΡ, 18} νδῖγ θα} ΠΘΠ8] 5]}001105. 9 βνᾶβϑυθ {Π]οᾶδα, τηῖκ 

αὐΐα, 5υᾷ} 1κ {ΠῚ Οαα 115; 5810 ἴπ Πρ αὶ τηθὶπαὶ. 10 1ἃ- 

θδ81 Δ Βη1η5 Π]Θ1Π05 [ἀϑύδ!α,, 51}. ἴῃ ΕἸ ρ ναὶ τηθὶ πὶ, βναβυ 

Κ ΔΠΔΌΒηΪη8 αὔθ η8. ΤΠ 6 115. [βία 8 18} ἰδ ἴῃ ἔΙΑΡγαὶ 18. 

11 ραΐᾶ τοῦϊᾶδ 1χγ]15, οἱ [Δ Π6 05 τη] πη 1Π 1Ζ0]8 5118] 181} [ὩΠ6 65 

ἰχγᾶτα, πϑι]]]] αι. 12. Ραΐα ἰδὺ ἈμδΌΌ5η8 τηθὶπᾶ, οἷ }}}}} 

1218 1550, βγᾶβγθ 11 {ΠΟ 8, 1ΖΥ]5. 
το --- 18 18 Μαϊχρθίῃ μ͵χαὶ {Δ ργαὶ τηϑηπδ πὶ Πα θα}, 6ἱ πγὰβ 581- 

δῖο Τ1ὸ ΤΆ] 5θῖπα, 1Δ610 ἔλαν ἐπ] οπᾶ5. βθίπδηϑ. 
τ]α τες 180 14 «Ππ|8 ἔΠΠΟΠ 5. Το Πδ] 510, 1408] ὕδα}}} ραΐοὶ 1Κ δῃᾶ- 

ὈιυἋα ᾿χυ]8. 16 βᾷπδβοὶρ5 1218 πὶ αἰρὰ Βα Καηβ, πἀπύθ 5|κ1Κ8 

ς «ς - 1 ᾿Εὰν δὲ μείνητε ἐν ἐμοὶ χαὶ τὰ ῥήματα μου ἐν ὑμῖν 
, ΚΡ ΤΑ, , ὌΜΡ « Ν , ςυ» 

μείνῃ, ὁ ἐὰν ϑέλητε αἰτήσασϑε, καὶ γενήσεται ὑμῖν. 
8 Ἔν τούτῳ ἐδοξάσϑη ὁ πατήρ μου, ἵνα χαρπὸν πολὺν 

, ᾿ ’, ἘΝ ν , Ν 2 ’ ’ 

φέρητε χαὶ γξνησϑε ἔμοι μαϑηται. 9 χαϑὼς ἡγαπησὲν μὲ 
) 2 ω ΦΟῊ εἴξν . . 

ὁ “τατήρ, χἀγὼ ἠγάπησα ὑμᾶς" μείνατε ἐν τῇ ἀγάπῃ τῇ ἐμῇ. 
ν - ἘΠ ΡῚ 

10 ἐὰν τὰς ἐντολάς μου τηρήσητε, μενεῖτε ἐν τῇ ἀγάττῃ μου, 
" - “ ’ Ν ’ὔ 

χαϑωὼς" ἐγὼ τὰς ἐντολὰς τοῦ πατρὸς μου τετήρηχα χαὶ μένω 
} “Ἅε -“: 2 - , ς - [4 Ν 

αὐτοῦ ὃν τῇ ἀγάπῃ. 11 ταῦτα λελάληκα ὑμῖν, ἵνα ἡ χαρὰ 
[4 Ύ Ν 3 Ἐπ τ ἂὰἑν ες, ἢ Χ ᾿ ᾿Ὶ ς ω - ο’ ᾿] Ν ἢ ἕμὴ ὃν ὑμῖν ἢ καὶ ἡ χαρὰ ὑμῶν πληρωϑῇῆ. 12 αὕτη ἐστὶν 
ἄγ Ὁ ΠΟ ,ὔ ε 2 - }] 7ὔὕ Ν ἜΡΡΤΑ Εν 

ἢ ἕντολὴ ἢ ἐμή, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, χαϑὼς ἡγάπησα ὑμᾶς. 
, "ἢ , 2 Ν Ψ «! ᾿ 

18 Πείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει, ἵνα τις τὴν 
«ψυχὴν αὐτοῦ ϑῇ ὑττὲρ τῶν φίλων αὐτοῦ. 

14 “Ὑμεῖς φίλοι μού ἐστε, ἐὰν ττοιῆτε ἃ ἐγὼ ἐντέλλομαι 
- - Ὁ ς - »Ἵ - 

ὑμῖν. 1 οὐχέτι ὑμᾶς λέγω δούλους, ὅτι ὁ δοῦλος οὐκ οἶδεν 

7 ΔΡὈᾶαῃ 7181] ἐὰν δέ Ὁ [05 --- ἐάν. ---- Ὀ14110] αἰτήσασϑε οὔδν 
αἰτήσεσϑεὶ ΑὉ αἰτήσασθαι, ἃ οἵ ροίθτο την διιΒ]αββιιηρ ἄἀθ5 [ο]ροπᾶοπ Ἷ 
χαί. ὕδον Ραΐα Ἀνδὴ Ροὶ 5. Ζὰ 16. 8 γαῖσραὶθ] γένησϑε ΒΏ1, 1ὐ γρ -- Ι 
γενήσεσϑε; ἀἴθ8 νᾶγο ναῖτθὶΡ, ἄθπη ἐ ρυῖθοι. ἐαύαγ βύθηῦ ἀθγ ὀοπ]πποῦϊν 
ΠῸΡ πηϊύ Δἀπογίαύ γθπι βδ'πη. 9. βυδῃ 1Κ] χάἀγώ, 5. χὰ ΧΙ], 156. [10 ἴπ 
ἔπϊαρναὶ 156] αὐτοῦ ἐν τῇ ἀγάπῃ; 5. σὰ Μύ ΥΠ]|, 8, 11 5781] ἢ οὔδν 
μένῃ", ναὶ. τὰ ΧΙΥ͂, 16. 12 Ραία] αὕτη, ααὐ ΔπαῦυΒη8 ὈΘΖΟρΡΘἢ.,, πδ0ἢ 
ἀουίβομθπι ΒΡυΔΟ ΡΟ σαι, ψῖθ Μο. ΥΙ, 8 πὰ βαΐα ἰδὲ 88 {{πητ]ὰ πᾶ 
βοηδύ, --- [Κ] σχυροβοίχί. 13. τηαϊοῖπ βίχαὶ {πῖαρ ναι} μείζονα ταύτης ἀγά- 
σὴν; τοῦ ἀἴθθον νογϑηαουίθη δύσιν δύϊπηπι πιο ]ονν ἀσαϊρ ἢ: , τηδῖογο 80 
οαγι αίο᾽, νρ]. χὰ ΧΙΠ, 82. 14 Ραΐ61} ἅ (δῖπ ὈΙ, ἴὕδὰ γρὺὴ οὔον ὅ (Βα 64)". 
-- ὅσα. 15 Ῥαπαβοὶθ5 1Ζυ18. αἱ 41Ρ4] οὐχέτι ὑμᾶς λέγω ΘΕΘΗΚ οθίᾳ -- 
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πὶ γαὶϊδ ἔγὰ ἰδὰ}}} 18 ἴγαῦΊα: 0 1Κ ᾿χυὶβ (ὰ}Ρ ᾿Ἰ]Ο πα 8, ἀπΐθ 

ἃ}} Ραϊοὶ παυβια αὖ αὐ τ᾽ πατη μὰ σὰ Κα Ϊἀἃ ἰχγ]8. 10 Πὶ 
15 τὰκ σαν Ἰἀθα}ρ, ἃΚ ἱκ σαγα!α ᾿χΥ]8.,, οἱ 75. 5ηῖγ 1} 18} 
ΚταΠ ὈαῖταΡ ἸΔ ἢ ἈΚΥᾺΠ ἰνῶν ἀὰ αἰνὰ 51]Ὁ], 

Εϊ μαΐα νὰν μοὶ Ὀϊα7]αΡθ αὐΐᾶη. ἴῃ ΠΔΙΏΪη ΠΙΘΙ ΠΔΙΠΠ ΤΊ, 112 --- 187 

αἰθὴρ ἰχν]β. δ Δ 
11 Ῥαΐὰ ἃπαθίπάα ᾿2Υ18 οἱ ΕΠ1]0}0 1χν1δ Π1880. 18. 1 }081 11} --- 138 

80. ΤΠ ΒΘ 8 1218 ἢ]αὶ, ΚαΠΠΘΙΡ Οἱ τϊκ {Πππηδη 1χνὶβ Π] ] δ. 
19. Ἰαθδὶ ΡὶΒ [αι μναῖ ὙΘΒΘῚΡ., ΔΙρΡθᾶϊ 80. ἸηϑΔΠ 5615 ΒΥ ΘΒΔΉΒ 

ἐγ] οαθαϊ: ἀΡΡὰ ἀπΐθ 18 Ραμημηὰ ἰαϊ ναι. πὶ 51]0}0., αἷς 1Κ 

σαν] ΙΥ1]8 ἀ8 Ρϑηπηὰ ἴαϊγναι, ἀαρὴθ ἢ]αϊα ᾿χΥ18 80 

ΤΠ] Δ ΠΆΒΘΡΒ. 

τί ποιεῖ αὐτοῦ ὃ κύριος" ὑμᾶς δὲ εἴρηχα φίλους, ὅτι στάντα 

ἃ ἤχουσα παρὰ τοῦ πατρός μου ἐγνώρισα ὑμῖν. 16 οὐχ 
ὑμεῖς με ἐξελέξασϑε, ἀλλ᾿ ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς, ἵνα ὑμεῖς 
ὑπάγητε χαὶ χαρττὸν φέρητε χαὶ ὃ χαρπὸς ὑμῶν μένῃ, 

Ἵνα ὅ,τι ἂν αἰτήσητε τὸν πατέρα ἐν τῷ ονόματί μου 
δῷ ὑμῖν. 

11 Ταῦτα ἐντέλλομαι ὑμῖν ἵνα ἀγαττᾶτε ἀλλήλους. 18 εἰ 
ὃ χόσμος ὑμᾶς μισεῖ, γινώσχετε ὅτι ἐμὲ τιρῶτον ὑμῶν με- 
μίσηχεν. 19 εἰ ἐχ τοῦ κόσμος ἦτε, ὃ χόσμος ἂν τὸ ἴδιον 
ἐφίλει" ὅτι δὲ ἔκ τοῦ χόσμου οὐχ ἐστέ, ἀλλ᾿ ἐγὼ ἐξελεξάμην 
ὑμᾶς ἐχ τοῦ χόσμου, διὰ τοῦτο μισεῖ ὑμᾶς ὃ χόσμος. 

οὐχέτε λέγω ὑμᾶς. ---- 10 1Κ 12015] ὑμᾶς δέ, 1κ συροβοίχί. 16. ρσανα]ϊάα 
12ν138] ἐξελεξάμην ὑμᾶς “1 --- 4116 ἀδτίροι ἐξελεξάμην ὑμᾶς χαὶ ἔϑηχα 
ὑμᾶς; πΔΒΥΒΟ ΘΙ ΠΙΟἢς θυ μῦ ἀϊ6 Δ 8] βθιπρ γῸπ 18} ραβαίϊα ἱχνῖβ ΠῸΓ 
αὐ ΟΠΘΠῚ ὙΘΥΒΘΏΘΩ, 8. 61]. 8 84, --ὀ ἄὰ δἷνα 5111] μένῃ; ἅδ5 δἰ π 6 }6 
517181 ΟὟΕΥ Υἱβαὶ ᾿νᾶσθ ὑπκ|8 ρθΎγΘ80η, ἀΔΠΟΙ Ἃ(6Υ ζΖιβαίζ ἀὰ αἶγα ποῖ 
ΠΕΡ πΠ ΧΙ 52. ΧΙ ἸΘΠ ΟἽἿΧ,: 9; ὀδαιδο τατ 11: Τῆι; ΤΙ 14 
μένε ἀὐυτοῦ ἔγατηναῖτθὶ8 υἱβαῖϊβ δυβροαγοκί. --- Ραΐα Ὠγδὴ 61] ὅδ, τὸ; Ροὶ 
(χΖυβαπητηθηροβοίχζί 808 ἄθηη ἀθιπομηδίγα  υβίδτηιη βὰ ὑπὰ οἱ, 8. [60 Μογοῖ 
Ῥ- 646) ἰδέ ,οἴπ »ᾺΠ2 8] ΠΊΘΙ ΠΟΥ νου τοίου 468 τϑ]δέϊνβ᾽, τῖθ ἀδ5 οἰ πο }}6 
Οἱ ἴπ Ῥατηπια μαϊάαι οἱ, 8. Ζὰ 1,6. 1, 20. 18 ἔγιαπηδη 12ν18] πρῶτον ὑμῶν; 
65 δύ σοηῃβέχιιϊγί 8158 σομηραχαίίν, ψῖθ ἀρουμαπρύ ἄϊθ Τουπηθὴ δὰ ἀπιᾶ, ΟὉ- 
ΜῸΪ] ὑτβργηρ] οἷ δι ρουϊαύϊγθ (νρ]. ἔγυτηα ῥρυΐπηαβ, ἱπῆπηιβ 4]. 1.00 ΜΟΥΘΥ 
Ρ. 267), ἄρπι 5ἴπηθ πο ἴτὴ Οὐ 506 σοΙραΓαῦγ6 5ἰπᾶ; υὙρ]. ῬΠ1]. Τί, 8 
ἈΠΡΆΥ ΔΉ Ράταπᾶ Ἰπυ ΠᾶΠΩΒ 518 ΔΒ η. 19 5Υ68818] τὸ ἤθιον, Ὑρ]. [,6. 
ΧΙΧ, 10 παβ)ᾶὰπ βδη8 γα] υβαπαηβ σῶσαι τὸ ἀπολωλός, 1,6. 1, 85 56οὶ 

Ἶ βαθαϊταθα Ὑο1}8 τὸ γεννώμενον ἅγιον, 1,238 Ὠνάζιῖ ρυτηακιηάαῖζο 
πᾶν ἄρσεν. 
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ΤΡ τς 189 20 ἀδιηπηθ0 10 ΡῚ5 νϑυγ]5 Ραΐθὶ [Κα 48} ἀὰ ᾿ἰχυὶβ: πἰϑὺ 

[Πο68 ΜΕΘῸ 2 }}5. τηαῖσα, ἔγα} 1 Βθἰπϑμητηἃ. 808] ταῖς γγθίταμ, 78} ἰΖυ δ 
γιϊκαπα. 

στὴ τος 140 081 πηθὶη ναυγα [αϑία! ἀθαθίηδ,, 1611 ἰἴζγιν [αβϑίδ! πᾶ. 
ἐπογι ἰὰυ 21 ΑΚ βῥαεΐα δ] αὔα ἰδι]απμα 1χυῖ8 ἴῃ ΠΆΠῚ]Π8 Π]ΘΙΠΪ8, 

παν γγ2 ὕπΐθ 1 Καμπθαῃ βᾷπᾶ 58 Πη6] ἀλη 11. 22. ΠῚἢ (θη 

Τὸ 1198} τοσ᾽ ἀθά]αιι ἀπ πη, ἐταγϑασηῦ πὶ παραϊἀοαοίπα; 10 πὰ ἰπἰ-- 
ΙΟη5 πὶ παραπα ὈΪ [τανϑαιηὐ 56]1η8. 

πΉ8...1.1 28. 5861 Τη1}|ς Π]Δ1Ρ, 741 αὐύδῃ τηθίηδηδ ἢ] 1}. 

ΤΙη6 -ε- 145 24 Ὁ Ρο γνδιυγβίνα πὶ ρίαν! θα] ἴῃ ἴῃ Ροθρὶ ΔΗΡΣ 
Μο 118 ΔΙΠΒΠ πη ἢ σαίαν!ἀδ, [Γανδαγηῦ ἢ] ΠδρδΙ θα θίηδ: 1 πὰ 18} 

ΘΆΒΘΠγαη ΤΪΚ 14} Π]αΙἀθάθη 781} ΤΏ 18} αὐΐαῃ Πρ] 8. 
20 ἃ 6] υϑἉ]]Π04 6] νααγα βαύα σαμη61140 ἴῃ νἱδοαδ 1Ζ6, 6] 

ἢ] ἀθάη ΤηἸκ 810}]0. 26 ΔΡβᾶμῃ βᾷπ απ} ρα κιθῦαβ Ρὰ 6] 

20 Πνημονεύετε τοῦ λόγου οὗ ἐγὼ εἶπον ὑμῖν Οὐκ ἔστιν μἰ 
- ω- 2 ω ω 

δοῦλος μείζων τοῦ χυρίου αὐτοῦ. εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν, καὶ ὑμᾶς 

διώξουσιν. 

Εἰ τὸν λόγον μοῦ ἐτήρησαν, καὶ τὸν ὑμέτερον τηρήσουσιν. 
21 “41λλὰ ταῦτα στάντα ποιήσουσιν ὑμῖν διὰ τὸ ὀνομά μου, 
͵ 2 " 5: 

Ὅτι οὐκ οἴδασιν τὸν πέμιψαντά με. 22 εἰ μὴ ἤἦλϑον 
᾿ »-Ὁ᾿ Ψ ΡΥ .- 

χαὶ ἐλάλησα αὐτοῖς, ἁμαρτίαν οὐχ εἶχον νῦν δὲ πρόφασιν 
2 ΄“-Ὁὖ΄ 7 τω 

οὐχ ἔχουσιν περὶ τῆς ἁμαρτίας αὑτῶν. 
28 Ὁ ἐμὲ μισῶν χαὶ τὸν πατέρα μου μισεῖ. 
24 Εἰ τὰ ἔργα. μὴ ἐποίησα ἐν αὐτοῖς ἃ οὐδεὶς ἄλλος 

ἐποίησεν, ἁμαρτίαν οὐχ είχον" γῦν δὲ καὶ δωράχασιν χαὶ 
μεμισήχασιν καὶ ἐμὲ καὶ τὸν πτατέρα μου. 20 ἀλλ ἵνα πλη- 

-“- - 2 -ἷὗ 

ρωϑῇ ὃ λόγος ὃ γεγραμμένος ἐν τῷ νόμῳ αὐτῶν, ὅτι ἐμίση- 
ἤ , ο ἈΠ 05} ις , « ἌκΟῸΝ 

σάν μὲ δωρεαν. 20 ὅταν δὲ ξδλϑὴ ὁ παράκλητος ὃν ἐγὼ 

20 76}0α] τι1Κ] εἰ ἐμέ; ον Ὀδρὶππί ἴπι θη ρου] βοῆθη. μη 50 Υ1- 
ἴοι βθοίϊομ 140. βθοίίοι 148 (πιύ 22 εἰ μὴ ἦλθον θορΊ πποπα) μαὺ ἀθΥ 
ΒΟΏΓΘΙΡΟΥ Ζὶ ὈΘΖΘΙΘὮ 6) ὙΘΙΡΌΒΒΘΠ. --- Τη6 1 ψαῦυγα] τὸν λόγον μου, 
Β1ΠΠ ΘΠ 8556. ἘΠ]ΒΓ6]]Π Πρ. ἘΡΘη80 “ΥΘΟΪΚΙΙ 5510 σουγα] ϑύ αἴ6 ἴουτα (65 
Ὀοαϊηριπρβϑαΐζθοβ ἸαὈαὶ --- [αϑἰα] ἀθαριπηδ --- [ἀϑίαϊπα ἃ. ἢ. ,Ὑ6ΠῈ 510 ΠηΘΙΠ. 
ψοτύ ρομαϊίοη Πδ{έοπ, ἄδηπ Ἰἰκππίθη 56. υἱϑ] ]οομὺ διιοὴ ἀὰ5 οὰγθ Βαϊίθπ᾽, 
1πὶ ρορθηβαίζθ χὰ 1608] γχοίκαπ, γΘΪ0Π6 Ὀοαϊηριιπρ (ΟΥ δι θιύ- 
βρυϊοδ. 22. 211} αθπηἾαι} εἰ μὴ ἦλθον, 8. Ζὰ ΤΧ, 88, 1η110}8} πρό- 
φασιν; φοπῖῦ. ρῬαγελ{ϊναΒ. 24 ραβθιγιῃ πη1Κ] ἬἜΡΕΜΆΣΙ τὴ κ χιιροβούχί. 
--- Δη}ὰν δἰπϑπιη} οὐδεὶς ἄλλος, Δ ΘΙ Οθμ4θ ἡγου β( 61] Πρ". 
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ἱκ ᾿Ἰπβαηα]α ἰζυὶβ ἰταπη αὐὐιη, ΔΒ μη 8.08, ᾿Ζθὶ ἔπ αὐ] 

ἘΣΤΙ ΠΗΙΡ, 858 γϑιθν οὶ Ὀΐ μκ. 27 18} βᾷη. [8 νοι νοὶ, 

πἀπΐθ ἔγαπι ἔαμηἃ ΠΡ Π}8. 510}. 
ΧΥ͂Ι, 1 Ῥαΐὰ τοάϊάα ἰχνὶβ, οἱ πὶ δηλ ))]αϊ παι. 2. ἃ8 

σα απ πὶ ἀτοιθαπα ᾿χυ]β; 

ΑΚοὶ αἰμὴθ πγθ 1], οἱ 88 γα ἢ 1261 ἀΒΟΪΠῚΙΡ 1ΧΥ18, βαρρ'- σῖπα τς 146 

Κορ απβ]α. 881] ορᾶ. ὃ. 1.1} μαΐα ἰδα]απὰ, πηΐο ἢἱ αἱ- 

Καπρθάπη αἰΐαπ μ1}} τηϊκ. 4 ἃΚοὶ βαῦα τοαϊαα 12.018, 61 Ὀ1Ρ6 

αἰπηδὶ 50 Πγοὶϊα 1Ζ6, σαΠλ 610 Ρ͵26, Ραῦθὶ ᾿κ ἀᾺΡ 1ΖΥ]8. 

ΤΡ Ραΐα ᾿χνὶβ ἔγατη ἔπαμηὰ ἢἰ (0, ππῦθ τ] 1Ζ20]8 ΥΆϑ8. ἐπα εςς 

ὅ ἵν πὰ σασσὰ ἀπ βαχμηπιὰ β8 πα]. τΐκ, 78} Δἰπθη πη ἀ8΄ Ὁ ΩΝ 

1218. εἰ ἈΑτμδΕ τ: Ἀγ} ραρροὶθὺ 6. ἃκθοὶ πηΐθ βαύΐα το] 8 

ἰχυ]8. σαθσρα ρϑἀδαθιάα ᾿ἰχγαν Παϊγσίο. 7 ΔΚ6Ὶ [Κ 5ι1η7ἃ 1218 

αἰρα, Ὀαύϊχο ἰδῦ [218 δἱ 1κ ρα θῖραα; απΐθ 1 θα] 1 πὶ ρ] ΘΙ, 

ΡΑΙαΚΙοὕτι5. πὶ αἰ Π}}Ρ αὖ ᾿ἰχυῖὶδ; ΔΡΡᾶη 1081 σαρρῷ, β58η67]α 1πἃ 

, ς»" Ν - ΄ Ν - - 2 , « 

σεέμιψω ὑμῖν πταρὰ τοῦ πατρὸς, τὸ πνεῦμα τῆς ἀληδείας, 

σεαρὰ τοῖ: πατρὸς ἐκπορεύεται, ἐκεῖνος μαρτυρήσει περὶ ἐμο 
21 χαὶ ὑμεῖς δὲ μαρτυρεῖτε, ὃτι ἀπ᾽ ἀρχῆς μδτ' ἐμοῦ ἐστε. 

ΧΥ͂Ι, 1 Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν, ἵνα μὴ. σχανδαλισϑῆτε. 

2 ἀποσυναγώγους στοιήσουσιν ὑμᾶς" 
2 ᾽ , «’ ς' - ς 3 ᾿ ς - ,ὔ 

.«Αλλέρχεται ὥρα, ἵνα πᾶς ὃ ἀποχτείνων ὑμᾶς δόξῃ 

λατρείαν προσφέρειν τῷ ϑεῷ. 8 καὶ ταῦτα ποιήσουσιν, ὅτι 
5 2») Ν ,ὔ ἣν αν Τρ ταν ἢ 2 ᾿ - 7 

οὐχ ἔγνωσαν τὸν πατέρα οὐδὲ ἐμέ. 4 ἀλλὰ ταῦτα λελάληκα 
ὑμῖν, «ἵνα ὅταν ἔλϑῃ ἢ ὥρα αὐτῶν, μνημονεύητε αὐτῶν, ὅτι 
ἐγὼ εἶπον ὑμῖν. 

Ταῦτα δὲ ὑμῖν ἐξ ἀρχῆς οὐκ εἶπον, ὅτι μεϑ' ὑμῶν ἤμην. 
ὅ νῦν δὲ ὑπάγω πρὸς τὸν πέμψαντά με, χαὶ οὐδεὶς ἐξ 
ς -“ ΎὝ -  ς 7 2 δ ἘΠΙΟΡ - ,ὔ 
ὑμῶν ἐρωτᾷ με Ποῦ ὑπάγεις: 6 ἀλλ᾿ ὁτι ταῦτα λελάληκα 
Γ»ς ς 7 ΄ ς - Χ ,ὔ 2 ὦ πε ἃ 
ὑμῖν, ἢ λύπη ττετλήρωχεν ὑμῶν τὴν καρδίαν. 1 αλλ᾽ ἐγὼ 

κ . ΡΎΣ, κ᾿ τῳ ,ὕ Π τ. “ὦ « 4 τὶ τ ,ὔ 
τὴν ἀλήϑειαν ὑμῖν λέγω, συμφέρει ὑμῖν ἵνα ἐγὼ ἀπέλθω" 

ἐὰν γὰρ ἐγὼ μὴ ἀττέλϑω, ὃ παράκλητος οὐχ ἐλεύσεται τιρὸς 
ὑμᾶς" ἐὰν δὲ πορευϑῶ, πέμιψω αὐτὸν πρὸς ὑμᾶς. 8 καὶ 

ο 

ὕ. 

20 Δ.τη8Πη]} τὸ πνεῦμα, ΑΟΥ δοουδβαίν ΠΔΟἢ Ραποῖ, νὙρ]. ΧΙΥ,, 17; 
ΠΙΘΥ μαῦ Διο ᾧ ,5ΡΙσιππ|. 217 ἴτγδτη ἔσππηὰ] ἀπ᾽ ἀρχῆς; ἔταμη8 ΟὗΟΥ ΓΑ, 
ποῦ ΧΥ͂Ι, 4. ὟΥΙ, θ δαᾶαι" 148] χεεπλήρωχεν; δυῆ]α 1ὰ8 ἴπ Βθῖ που 
στ θο μἰβοΒ θη γ]ὰρ πεπώρωχεν, γΟΙΡΊ. ΧΙ], 406. 717 ἰχυὶβ 41Ρ6] ὑμῖν 
λέγω ΚΙ,α --- λέγω ὑμῖν, ἄορι! νρῖ. χὰ Υ, 48. 
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ἀὰ ᾿ἰχνῖ8. 8. 718} αἰτηδη 5 15. σΆΒΚΙΡ ΡμῸ τη η8 856} ὈΪ {τανααχῦ 
74} ὈΪ ραγα ΠΡ 18} Ὁ] ϑἴαθδ. 9. ὈΪ ἔγανϑαγηῦ γ 118, βαῦθὶ 

ΠῚ ρϑ]α ] πα ἀὰ τη18: 10 10 ὈῚ ραγαιῃῦρα, βαύθὶ ἀὰ αὐδὶη 

ΠΤ] ΘΙ ΠὩΠ]Πη18 σαροα 18} ἢ ΡΔΠΆΒΘΙΡ5. ΒΔ 110 ΤΚ; 11 10 ὈΪ 
βίδιδ, βαΐοὶ 88 γ ΘΙ Κ5 ΡῚ5 ἴδ γναιβ δία θΡ5. γὰρ. 12 πδὰῇ 

ΘΆΠΟΙ 5Κ8] αἸΡδη 1ΧΥ18., ΔΚΟΘῚ ΠῚ ἸηΔΟῚΡ ἔτ τᾶ πὰ. 18 1Ὁ 

Ρᾶπ ΑἸἸΏ1Ρ 781η5, ΔῃΠγ8 5ῈΠ]05, ὈΙΙΘΡῚΡ 12.015 1 4118] 5076]; 

1} Ρδῃ ΤΟ 6 δἷ 518 31101πη, ἃ 5γὰ ἢὰ 8γ6 ΠδΌΒ6ΙΡ ΤΌΔΘ]Ρ, 

788 Ραΐα ἃηαναῖρο σαὐθι ἢ 12015. 14 Ἰ81η8 της ΠΔΌΠΕΙΡ, 

πηΐθ 15 τη θ᾽ 81) ὨΪΠ}1} 18} σαῦθ! ἢ] 1ΖΥ]8. 

ΕΠ ἀπ κρβασαῖι Ραϊοὶ αἴ αἰΐα, τηθὶπ ἰδ. 
Ρ ΤΗΝ θαῈΡ6 480 βϑΐθὶ 18 Τηθ Πϑηητηδ ΠΙΠ10 781) σαῦθ! 1} 12Υ]8. 

16 161}}1 πϑαΐϊι 18} 1 581 010 Τἶ|ς, 184} αἷδγα 16101] 18} ρὰ- 

ΒΘΙΠΥΙΡ τἸΚ, ἀπ [Κα σασσα ἃἀὰ αὐδη. 117 βᾶγα} ἀΘΡῸΠ 18 

Ρ᾽ Χ Ψ - Ψ᾿ ,ὔ [δῷ Ν ’ὔ Ν ς ; Ν Ν 

ἐλϑὼν ἐχεῖνος ἐλέγξει τὸν χόσμον “περὶ ἁμαρτίας χαὶ 7τξρὺ 
" ,Ὗὐ 

δικαιοσύνης χαὶ “πτερὶ χρίσεως. 9 “τερὶ ἁμαρτίας μέν, ὃτι 
2 , υ 5.1 Ἢ ἊΣ Ν , , [ἡ Ν 

οὐ πιιστεύουσιν εἰς ἐμέ" 10 περὶ δικαιοσύνης δέ, ὅτι πρὸς 
ϑ --- 

τὸν πτατέρα μου ὑπάγω χαὶ οὐχέτι ϑεωρεῖτέ με᾽ 11 σεερὶ 
- ὔ 27 

δὲ χρίσεως, ὅτι ὃ ἄρχων τοῦ χόσμου τούτου χέχριται. 12 ἔτι 
- 3} γ ΐ , " 

χολλὰ ἔχω λέγειν ὑμῖν, αλλ οὺ δύνασϑε βασταζειν ἄρτι. 
[4] δ 2, ) - : Ν - Κα Ὰ, 2 , , ς 7 

18 ὅταν δὲ ἔλϑη ἐχεῖνος, τὸ πνεῦμα τῆς ἀληϑείας, οδηγῆσει 
- - ϑ , 2 ᾽ 2 «ς - 

ὑμᾶς εἰς πᾶσαν τὴν ἀληϑειαν" οὐ γὲρ λαλήσει ἀφ᾽ ξαυτοῦ, 
2 ,ὔ 3 -Ὁ 

ἀλλ ὅσα ἐὰν ἀχούσῃ λαλήσει, καὶ τὰ ἐρχόμενα ἀναγγελεῖ, 
- - - -᾿ ’ ᾿ 

ὑμῖν. 14 ἐχεῖνος ἐμὲ δοξάσει, ὃτι ἐχ τοῦ ἐμοῦ λημψεται 
᾽ "- - 

χαὶ ἀναγγελεῖ ὑμῖν. 
, 

10 Πάντα ὅσα ἔχει ὃ πατὴρ ἐμα ἐστιν. 
Ἀ -“" , 1 ο " -ψ ᾿ - ,ὔ Ν Ἄ 

Διὰ τοῦτο εἶπον ὅτι ἔχ τοῦ ἐμοῦ λήμψεται, καὶ ἀναγγε- 
» - Ν ᾿ - “ Ν 

λεῖ ὑμῖν. 16 μιχρὸν καὶ οὐ ϑεωρεῖτέ με, καὶ πάλιν μικρὸν 
δ ὩΣ 7 [4] ς Ν Ν , γι “ 

χαὶ Ὀνψνεσϑέ με, ὃτι ὑπάγω τύρος τὸν πατέρα. 1έ εἰπον 

ΧΥ͂Ι, 9 ταὶ μῦϊ5. βαΐοὶ ; ἄϊθ παπβο νυ ταὶ μ18. Ῥαΐα Ῥαΐοὶ ; Ραΐα ἰδὲ 

ΒΙ ΠΗ ὙΙαΥΙρ ὑπα βοθοη νοὸπ ΟἹ, ρου] ρύ. 

ον τ σε ρει ς΄ τε στο τ υυ."( 

9. Ραίο1] ὅτε; βαΐοὶ οαϊ8α], 5. Ζὰ ΑΙ, 206. 18. ἴπ Ἀ]]αἱ 5041} εἰς 

πᾶσαν τὴν ἀλήϑειαν ΒΘῊΉΚ οὐ ἃ --α ἐν τὴ ἀληϑείᾳ πάσῃ, εἷς τὴν 

ἀλήϑειαν πᾶσαν. 10 1010} παι}}} μεκρόγ; πϑιἢ ἃ115 { » πη Ἰοτιπὶ αἄθαο φ 

γρῖ. 17. 19. --- ἴκ ραρρὰ)] ὑπάγω; ἴκ χυροβοῦσί; 98. ἤπάθῦ 58106}} δι. ἴπ ὙΣ 

“ἃ 
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Ραΐπὶ βἰροπἼηι ἃ 518. τὴἶβ80: ᾿γὰ ἰδὺ Ραΐα βαύθὶ α1}1} 1818, 

161} οἱ πὶ βαϊῃνν τὰκ, 78} αἰδγα 1611] 18} σαβαινΡ τ Κ ὃ 

ἴδ Ραΐοὶ ἴκ σασρὰ ἀὰ αὐὐη 18 ἀθΡαπα}}: Ραΐδὰ ᾿γὰ 817] 

Ραϊοὶ αἰρὶρ 1611} 9 αἰ νἱύαθηθ ἤγὰ αἰρὶΡ. 19. 10 ΤΘϑι8. Υ]58}}} 

Ραΐοὶ υἱάθάθπ ἱπὰ {γ]]η8, 18} (ἂν ἴῃ: ὈΪ Ραῦα ΒΟΚΘῚΡ 

τὴν ᾿χυῖβ Τἶθ8ὸ Ραΐοὶ ἀὰ}Ρ: 1610}} 18} πὶ 58 ΙΠΥ}} πκ, 78} 

αἴζγτα 161] 18} σαβαϊην} Τὺ 20. ΔΘ) Δ1η6η αἰβΡἃ 1218 

μοὶ συθὶρ 74} σᾶχηο} 188, ἴθ Τηδηλ86}08 [ἈΡΊΠΟΡ; 118 β87- 

σα ἀδη5. ὙΑΙΓΡῚΡ., ΚΘ 850. βαῦγρα ἰζγατα ἀὰ [Δ Π06 8] γα ]}}}}. 

21 αἷπὸ βᾷμῃ ῬαΪῚΡ βαῦγσα ΠΑΡ αϊα, πηῦθ ἀμ Ὦγ611ἃ 1205: 1} 

ὈΙΡ6 φαρθαῦγαπ ἰδὺ θαση, πὶ ῬαΠαΒθ 1 08 ρπηδη ΡΪ2Ζ05 ΔΡΊΟΠΒ ἴαυτα 

πθααὶ, ἀπίθ σα θα Π8. γὙὰ} Πδππὰ ἴῃ [αἰ γΓηγαι. 22. 18} 
Ρᾶῃ [88 ἃκ πὰ βαισρα ΠαθαΙΡ; 1Ρ αἴτια βαῖηγα 1Ζ2018, 18} 

“8 Ἐς δ ΤΣ ,Ὰ; ᾿ς ἘΞ 
οὖν ἐχ τῶν μαϑητῶν αὐτοῦ ττρὸς ἀλλήλους Τί ἔστιν τοῦτο 
«“ , ς » Ν Ν 2 ξωϊ οὶ ἢ Ν , Ν 
ὃ λέγει ἡμῖν ΠΠιχρὸν χαὶ οὐ ϑεωρεῖτέ μὲ, καὶ πάλιν μικρὸν 

» ’ὔ Ἁ ει! γ Ν ς ,ὔ Ν Ν ,ὔᾷ 

χαὶ ὀψεσϑέ με; χαὶ ὃτε ἐγὼ ὑπάγω πρὸς τὸν πατέρα; 
΄- «ι 2 ᾿ 

18 ἔλεγον οὖν Τοῦτο τί ἐστιν ὃ λέγει τὸ μιχρόν; οὐχ οἴδα- 
᾽ - ὔ ΕΙ ἔυ - ε᾽ 27 ΝΑ ἢ, ΠῚ 

μὲν τί λαλεῖ. 19 ἔγνω οὖν ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἤϑελον αὐτὸν ἔρω- 
- Ν ἊΨ 5 2 - Ν ’, - Γν. ,ὔ .) 

τᾶν, χαὶ εἴσπτεν αὑτοῖς Περὶ τούτου ζητεῖτε μετ᾽ ἀλλήλων ὃτι 
τ 2 - 

εἶπον Πιχρὸν χαὶ οὐ ϑεωρεῖτέ με, χαὶ πάλιν μιχρὸν καὶ 
᾽ - 

ὄψεσϑέ με; 20 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι χλαύσετε καὶ 
9. τς , . ς ἘΝ ς δὲ ,»,»,»Ὁ Ἢ , εὖ - λ 9. , 9. 

ρηνήσετε ὑμεῖς, ὁ δὲ χόσμος χαρήσεται" ὑμεῖς λυπηϑήσεσϑε, 
ἀλλ ἡ λύπη ὑμῶν εἰς χαρὰν γενήσεται. 21 ἢ γυνὴ ὅταν τίχτῃ 

΄, 27 κι ΑΙ] ς “ Σι συ τ ΤῸ ᾿ , . 
λυπὴν ἔχει, ὁτι ἤλθεν ἢ ὡρα αὐτῆς" ὅταν δὲ γεννῆσγ τὸ 

, 2 ’ “4 - , Ν Ἀ ’ ο 

παιδίον, οὐχέτι μνημονευει τῆς ϑλίψεως διὰ τὴν χαρᾶν, ὃτι 
᾿] 7 ς "7 Β] ἈΝ ᾿ Ἀ ς - Ὁ - 

ἐγεγγνήϑη ἀνϑρωτος εἰς τὸν χοσμον. 22 χαὶ ὑμεῖς οὖν νῦν 
Ν ,ὔ ΕἸΣ ᾿ ᾿" ς “- Ν , [ 8 “- 

μὲν λύπην ἕξετε" στάλιν δὲ οψψόμαι ὑμᾶς, καὶ χαρήσεται ὑμῶν 

20 φυϑίθβ, ἀ16 Βδπαβοισι ρυθθ. 21 πὶ [ᾶπδβοὶρβ; ἀ16 μΒαπᾶ- 
ΒΟΏΤΠ ΠῚ ῬΑΠΆΒΘΙΡ5 πὶ, ἀᾶ5 οὐβϑίθ πὶ ὮΌΘΥ ἀοΥ Ζ6116, 4885 χζϑοιίο τδαϊσύ, 
ἀρ ΠΟΘ ἀρ 10} ἸοΒρατ; οἸἴθηραυ Παὺ ἀοΥ βοῃγθὶ ρου ἀδ5 ογβίθ πὶ 411611 
αἷ8 σ Πρ ΔηΡΌΒΘΠ6η. 

᾽7 

17 5 ροηἼα) μαϑητῶν; 68 [61 αὐτοῦ. ---ὀὀ 1611] 61] μικρὸν καί, 
ἀλρθϑθι ὙΟΥΒΟΙ πᾶ ΠΔΟΉΠΘΥ 1611] 18. 18 Ῥαΐα γα 51]41] τοῦτο τί ἐστιν; 
ἌΡΟΙ ἄθπ ΘΟΠ] ποῦν 5. Ζὰ 111,4. Τῇ φορυπαῇ ἰδ ὰἢ --- οὖν, γρ]. Χ, 20, 
Ὸ 685 {τ δέ βίθηῃξ. 19 10 [6818 υἱββ}}] ἔγνω οὖν ὁ ᾿Ιησοῦς; νοτἄπαοτίο 
νον βίο] ππιν. 20 108] ὑμεῖς (2) δῖη ΒῊῸ 10Ὀ] --- ὑμεῖς δέ. 21 ραθαῦγαμ 180] 
γεννήση, ἅ06ῈῚ ἔ ,ουπη παΐτιΒ ἔπουῖύ ᾿πΐαπβ᾽. ΗΟΥΠΔΟ ἢ ἅπαογιηρ ὙΘΓΡῚ. 
χὰ ΧΥ͂, 6. 22 14}} βᾶπ 118 δὰϊκ πὰ βαυγρα)] χαὶ ὑμεῖς οὖν νῦν μὲν λύπην 

Βεγηπαταςκ, Μα]81Δ. 8 
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[ἈΡΊΠΟΡ ᾿ἰσγὰν παῖϊσῦο, 181} Ρὸ [Π6α ᾿ἰχγᾶγα πὶ ΔΙ ΠΒΠ 1 ΠΙΠῚΡ 

δ΄ 12γ15. 298 188} ἴῃ δ] πα ημηὰ, ἀρῶ ΤῈ1Κ πὶ [γ8]Πη1} γα αΐ8. 
τη --- 180 ΑἸΠΘ. ΔΙΏ6η αἷρα 218 βαΐθὶ Ρίβηνα. Ρ6ὶ Ὀ16}10 αὐΐὰπ 

δὲς τϑῦ ἢ) ῃχηΐη τηθἰ ΠδΠητηδ,, ΡῚΡΙΡ ἰχγίβ. 24 πᾷ Εἶδα πἰ ὈθᾶαΡ πὶ 

γα] ὐα}18 1Π ΠΒΙΪΏ ΤΠΘΙΠΔΙηΠη8 ; 147410 18} ΠΙΠΙΡ, οἱ [ἈΠ 6 8 
ἰχγαγα 51]41 51Ὁ}1168. 

γηᾶ τος 151 2 Ραΐἃ ἴῃ ρα ]ΚοΙη τοὶ ᾿Ζγ18; ἀΚΘῚ ΟΡ ΠΥ6118 
Ραμα ἰΖΥ18 Πἰ βδΠΆΒΟΘΙθΡ5 ἴῃ σὩ]ΆΚΟΙ. τοα]α, ἃκΚ ἃπαδαρὶθᾷ 

Ὁ αἰΐαῃ. σαύοιῃδ ᾿ΖΥ15. 20 1η 718 πϑιητηὰ ἀαρα ἴῃ ΠΔΙΠΪη Π16]- 
Πϑηγηη8, Ὁ], 18} πὶ αἰρῶ 1215. 61 [Κα Ὀϊά]αα αὐύαπη ὈΪ ἰΖυ 8; 

21 δΚ 51:10ὰ αὐδὰ {0} ᾿ἰΖυ18, ἀπΐθ 115 πὴῖκ ΠΟ ΘααΡ 18} 

σὩ] θ᾽ ἀ6ἅπ} Ραῦοὶ [Κα ἤτατα ραβθᾶ ἀστᾶππ. 28 ἀφαμἰ 4]4 ἔγ8 πὶ 

αὐὐπ 181} αἰϊ4 7}. ἴῃ βᾶπα [σπγα; αἴἴτα Ποῖ θὰ Ραπητηὰ [αϊτ- 

᾿νγᾶπ 781} σᾶρρα ἃ αὐΐη. 29 βά1}} ἀΘΡὰμ Ρδϊ 5]Ρ0108 15: 

ἡ καρδία, χαὶ τὴν χαρὰν ὑμῶν οὐδεὶς αἴρει, ἀφ᾽ ὑμῶν. 28 χαὶ 
ἐν ἐχξίνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐμὲ οὐχ ἐρωτήσετε οὐδέν. 

“μὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὃτι ὅσα ἂν αἰτήσητε τὸν πα- 
’ὔ 2 - 2 , ,’ ὃ ς -»ὝἪ 4 ε Β ̓ν 2 δ ’ 

τέρα ἐν τῷ ονόματί μου, δώσει ὑμῖν. ἕως ἄρτι οὐχ ἡτή- 
) ᾿ ἊΨ - , 7 7 Ψ - ᾿: Α [ῳ] 

σατε οὐδὲν ἕν τῷ ονοματί, μου αἰτεῖτε χαὶ λημψεσϑε, ἵνα 

ἡ χαρὰ ὑμῶν ἢ πειτληρωμένη. 
ῶὅ Ταῦτα ἐν παροιμίαις λελάληχα ὑμῖν" ἀλλ᾽ ἔρχεται 

ει [φ᾿ Ψ ,ὔ γ ᾽, , ς - ΌΣ Ν ; 

ὥρα ὃτε οὐχέτι ἕν παροιμίαις λαλήσω ὑμῖν, ἀλλὰ παρρησίᾳ 
-Ὡ Ν Ξ - - - 

περὶ τοῦ πατρὸς ἀπαγγελῶ ὑμῖν. 26 ἐν ἐχείνη τῇ ἡμέρᾳ 
, ΄ω 9 “Ὸῳ 

ἕν τῷ ὀνόματί μου αἰτήσεσϑε, καὶ οὐ λέγω ὑμῖν ὅτι γὼ 
, Ν . - 2 

ἐροτήσω τὸν πτατέρα ττερὶ ὑμῶν" 21 αὐτὸς γὰρ ὃ πατὴρ 
φιλεῖ ὑμᾶς, ὅτι ὑμεῖς ἐμὲ σπιεφιλήκατε χαὶ τιετιστεύχατε ὅτι 
ἐγὼ παρὰ ϑεοῦ ἐξῆλθον. 28 ἐξῆλϑον παρὰ τοῦ πατρὸς 

’ 

χαὶ ἐλήλυϑα εἰς τὸν κόσμον" “τάλιν ἀφίημι τὸν χόσμον καὶ 
᾿ 2 - 

πορεύομαι τιρὸς τὸν πτατέρα. 29 λέγουσιν οἱ μαϑηταὶ αὐτοῦ 

ΒΟΙΌῚ, Τ0ὃὉ} νρ --- χαὺ ὑμεῖς οὖν λύπην μὲν γῦν; ἴπι Οοὐβοιθη βίθῃΐ 
ΔῸΪΚ γὙΟΥ πὰ υὑπᾶ ρομῦτί χὰ 15. ,(1Π7 ἃ πάουθυβθιίβ᾽, 8. χὰ ΧΤΙ, 10. --- ΔΒΑ 1] 
ἕξετε οἷον ἔχετεν --- π11Π1}} αἴρει οὔθν ἀρεῖ 28 ῬΊδιιναα Ρε1]) ὅσα 
ἄν ἘΘῊΚ οοί -- ὃ ἄν Βῖπ, ἄν τι, ἄν. 24 πὶ ὈθὰὰΡ πὶ γαἱ]ιαῖ8] οὐκ 
ἠτήσατε οὐδέν; ἄρον ἀϊθ ἄορροῖιο ποραίίου (πὶ - πὶ ναϊῃηῦ, Πἱ - πὶ ΔΙΠΒΏΌΠ, 
ΠΪ - Π1Π) 5. Ζὰ Μο. ΧΥ, 4. ἴπ πϑιηΐη τη πᾶπαιτη ἃ] ἐν τῷ ὀνόματί μου Ι 
νυ Ι πάθῃ Οοά. Ατρ. υπὰ ἢ πονεν ταν τηϊύ ἅθπὶ [ο]ρβοπάθῃ. 25 Ῥαπυ] 
ὅτε, ἀαππ᾽, γρὶ]. σὰ Μί. ΧΧΥ͂ΙΙ, ὅ1. 21 81] γάρ, Βἰππρθπιᾶθβ, ψΘΡΘΠ Ὶ 
ἄου γουπουρο βοπᾶθπ ποραύϊοη, ψῖ0 Ερ, 11, 10. 29 βάγυ] συροδούχύ. --- ͵ 
αθΡυη} λέγουσιν ΒΟ 164ᾳ --- λέγουσιν αὐτῷ, αὐτοῦ ποῖ μαϑηταί. 
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Βαϊ πὰ ἃπαλπρὶθα τοῦοὶβ, Ἰὼ σα] Κοηο πὶ ἃἰποίαῃ α]Ρ]8. 
80 πὰ γἱἰδαμι οἱ μὰ Καμὺ 811 78} αἱ βαγ οἱ ΡὰΚ ἢγὰβ [{8}}}- 

παῖς Ὀὶ Ραισα σα] θ] πὴ Ραΐοὶ μὰ ἔτη σα ρὰ αὐτδηΐ. 

81 Απαμοῖῦ ἰμὴ ΤΘϑ5: πὰ ρα] 0610 Ὁ 82. 8] ΑἸ} ΠΥ Θ1]8 τὴν τες 152 

ἦα πὰ αὰπὶ οἱ αἰβία ]αα Ὠναυ) χα] ατι Βοἰ πα ιητηὰ 781} ΤῊ] ]ς 
αἰπᾶπα ὈΙΘΙΒΡῚΡ; 78} πὶ πὶ ἃἴη8, πηῦθ αὐδὰ 11} 1118 ᾿δύ. 

89. Ῥαΐὰ χτοαϊαδ 1218 Ρ6ὶ ἴῃ τη18 σαν ὶ αἰρθὶβ. ἴῃ ῬΔΙΩΤΩἃ τπρ᾿ τι 168 

[αἰσαγαι ρίομβ παραὶ ; ἀκοὶ Ῥγαΐβυθν ἰχυὶβ, κα σα)υκαϊάα 
Ραμᾶ ἰαίσντι. 

ΧΥΠΙ, 1 Ραΐα τοὐϊάὰ [Ι65118, ἀΖαΒΠοΥ ΔαρόΌπα βοὶμὰ ὧὰ 
Εἰσηΐηα 8} ἀ}: αἰΐα, ἀἀηὶ ἢνθῖ]ὰ ; Πδα]Θὶ Ῥοηδηᾶ βαπιι, οἷ 

δε νῦ 'ᾳ. λαλεῖ ὶ [ ὑδεμίαν λέ ὃν “πταρρησίᾳ λαλεῖς, χαὲ παροιμίαν οὐδεμίαν λέγεις. 
ς - » 7 ο μι ,ὔ Ν 2 ἢ 2) ε ’ 

80 γῦν οἴδαμεν ὕτι οἶδας πιάντα καὶ οὐ χρείαν ἔχεις ἵνα τἰς 
“" 2 ρ΄ ΄- 

σε ἐρωτᾷ" ἐν τούτῳ :ιιστεύομεν ὅτι ἀπὸ ϑεοῦ ἐξῆλϑες. 
2 - - ᾿. 

81 ᾿““πεχρίϑη αὐτοῖς ὃ Ἰησοῦς “ἄρτι πιστεύετε; 82 ἰδοὺ 
ΒΩ ο ,. - Ψ ͵ «! - [« 2 

ἔρχεται ὥρα χαὶ γὺν ἐλήλυϑεν ἵνα σκορπισϑῆτε ἕχαστος εἰς 
Ἁ ) - ς 

τὰ ἴδια χαὶ ἐμὲ μόνον ἀφῆτε᾽ χαὶ οὐκ εἰμὲ μόνος, ὅτι ὁ 
χατὴρ μετ᾽ ἑμοῦ ἐστίν. 

88 Ταῦτα λελάληχα ὑμῖν ἵνα ἐν ἐμοὶ εἰρήνην ἔχητε, ἔν 
τῷ ν᾿ ’ὔ 9.ί "7 Ξ γλλὰ 9 -" Ἂ Ν , Ν ᾧ χόσμῳ ϑλίψιν ἔχετε" ἀλλὰ ϑαρσεῖτε, ἐγὼ νενίχηκα τὸν 

’ χόσμον. : 
"“" Ψ ΄- φ. 

ΧΥ͂Ι, 1 Ταῦτα ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἐπῆρεν τοὺς 
7 Ν ) -“ Ἂ Ν 3 Ν Ν Ἕ , γηὴ 7 

οφϑαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τὸν οὐρανὸν χαὶ εἴπεν Πάτερ, ἑληλυ- 
Ὁ ὦ ων . { ε ς ον , 

ϑὲεν ἢ ὥρα δόξασον σου τὸν υἱόν, ἵνα ὃ υἱὸς σου δοξασῃ 

82 ἀὰ Βοίπδιημηα; αἴθ Βαπἀβομυν ἀὰ Βοὶπα, 8 γσὸὰ ΗΘΥΠΘ ΠΟΘΙ 
π ἀο᾽ πϑυβίθῃ Αὐβραθθ νου ποιαϊρὺ πισᾶ. ΟἹ]. [Υ̓, 10. 18, ὅγχὸ βοπβύ ἅὰ 
6. 800. ΒβΒίαπᾶ, 51η4 νοῦ Ὀρρδίσοπι οι ρί; 65. ψῦσαθ ἀ165 815 οἰπζὶρο 
5[61160 ἀθτὶρ Ὀ]ΘΙθ6π. Τιῦθ6 [αβϑίθ βϑῖπα 818 β᾿μ ΠΥ ἄθ5. ῬΘΥΒΟΠΟΙ ΡΤΟΠΟΙΊΘῊΒ 

' πᾶ ΜΟ]]ΐ6 ρατᾶα ογράμηζοῃ, ψ16 1,6. ΧΙΧ, 7, 81]16ἷη ἀ16 ρϑηϊῖνθ ἀου ρθγ- 
ΒΟΠΔΙΡΤΟΠΟΙΉΪΤἃ, βίθηθη 16 ῬΟΒβθβϑῖν, υρὶ. ΟἹ, χὰ 1 Ο. ΧΥ͂Ι, 18. Ὅα πι 
561 οἷπθ Ζ6116 ΒΟ. ]οβϑῦ, Κοηπίθ Ἰϑιομύ πὰ ΓΤ παιησηᾶ σὰ δηΐδηρ' ἄθυ πᾶοῃ- 
βίθῃ ὙΘΥΒΟΠΥΙΘΌΘη ογᾶάθη, ψ0ὸ 1 Ὁ. 1.1. ῬὮ]]. 11, 25 ἵσναμα Εν ἱσυαταμᾶ. 
Ὑρὶ. χὰ ΧΥ͂ΙΙ, 8. 

80 Ρὰ] Ζυγϑῖπια] ζΖυροβοίχί. --- Ῥὰκ γ88] τίς σε, δον μη ᾶθ 
ὙγοΥ β(θ]]ηρ. 32. πη} νῦν Ο51)}5 Ἰύ υρ --- 016. --- ἀϊδίαμ]αάα)] σχορπίι- 
σϑῆτε, ατι6 ῬΟΥΒοὸπ πο Ὠναυ] σι. 38. Δρίοπθ Βαρ814] ϑλέινψυν ἔχετε; 
ΔΡΊΟΠ5 Ρ]0Χ.; 85. Ζὰ Βο ΧΙ], 12. ΧΥΠΙΚ 1 υζυμῃοῖ --- 7181} 44}] χαὶ ἐπῆ- 
ρὲν --- χαὶ εἶπεν; Ἀἢ ἐν χαΐί δῦ ποῦ οθοη πδπῆρ (Μο. ΧΙΥ͂, 18. 11,11. 
σι. Υ], 82. ΧΥΠΙ, 88). 

᾿ 8 

᾿ 
“ 

ξ 



ἡ Ὁ Φομᾶπποα ΧΥΠΙ͂. 

ΒΆΠΙΒ Ρ6Ιη5 Πδαἢ]α] ρα Κ, 2. ϑνᾷϑυθ αὐσαίθ ᾿τηπηὰ γ] ἀπ] 

81181Ζ86. 161Κ6, 6ἱ 81} βαΐθὶ αὐραῖν ᾿τηπηὰ, οἹθαὶ ἴπὶ 1081 αἰγθὶ- 
Π0η. ὃ. 80} βᾶῃ ἰ᾿ἰϑῦ 80. ΔΙγθῖηο [108 1η5, 6ἱ Καπηῃθῖηα Ρὰκ 

ΔΙ πδ πη, ΒῸΠΊΔη ἃ ΟΡ 18} βᾶπθὶ ᾿πβαπαϊἀθβ Ιθθὰ Χυθία. 4 1Κ 

Ρὰκ δαῃτάα ἅμ ΑἰγΡὰ], γα ϑῦν ἀϑύδαἢῃ! ραῦθὶ αὐραΐ τη15 ἀὰ 

γϑυγκἼήδη; ὅ 18} πι ὨδαΠΟΙ τκ ῥΡᾳ, αἰΐα, ἂὖ Ρὰ8 581101Π 
Ραιησηᾶ γα] ρᾶι βᾶηθ 1 παθαϊάα αὖ Ρι8, [αν 1261 88 [ΔΙ γτ5 

γ681. 6 ρϑθαϊ ὐὰ βοηδύδ δὴ 1] ΠΠ8Π) ῥᾷηχοὶ αὐρσαί 

Τη158 08 βδιημηᾶ [αι γαι. ρθη γὙθϑῃ 18} 115 αὐραΐ 18, 

188} ραΐῶ γαῦυτὰ ῥοϊμαία οαΐαβίαϊἀθαθῃ; 7 πὰ υἱκαῃρὰ 6] 

811 ΡΟΘῚ ὐραΐ 115 δὖ β8 81πᾶ; 8. τπίθ Ρὸ γᾶπχδ ῥβοθρὶ 

οὐρα 118 αὔρα 1π|, 18} 6ἷ8 ΠΘΙηὰη ὈΪ. 5.781 βαῦθὶ [ἸὩ1ὴ 

Ῥὰ5 αὐτᾶπῃ, 8} σαδαθιἀθάθῃ βΡαΐοὶ βὰ τὰκ ἰπβαμα]468. 

Ν 7 2 - ΒῚ ἱὰ , ’ «! οω 

σε, 2 χαϑὼς ἔδωχας αὐτῷ ἐξουσίαν ττάσὴς σαρχὸς, ἵνα τᾶν 
« ΄  εἰρο ,ὔ ) - Ν Ἔν, [φ᾿ , 

0 δέδωχας αὐτῷ, δώσει αὑτοῖς ζωὴν αἰώνιον. 8 αὕτη δὲ 
5 ’, 2 

ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωή, ἵνα γινώσχουσιν σὲ τὸν μόνον ἀληϑι- 
Ν ᾿ δὴ 2 ω- ΐ΄᾿ ͵ 

γὸν ϑεὸν χαὶ ὃν ἀπέστειλας ]ησοῦν Χριστόν. 4 ἐγώ σε 
λ 5 7 ,3΄. Ἃ - - ΝΙΝ 2 , [4] , , 
ἐδοξασα ἐπὶ τῆς γῆς, τὸ ἔργον ἐτελείωσα ὁ δέδωχάς μοι 

ΩΝ 7 ω 

ἵνα στοιήσω" ὅ χαὶ νῦν δόξασον μὲ σὺ, πάτερ, παρὰ σεαυτῷ 
-ὡΨ Ἔ, [εΥ Ν - ’ὔ ῬῚ γ τῇ δόξῃ ἢ εἶχον παρὰ σοὶ πρὸ τοῦ τὸν κόσμον εἰίνσι. 06. ἔφα- 

» ) ᾿Ὶ 

γέρωσά σου τὸ ὄνομα τοῖς ἀνϑρώποις οὖς ἔδωχάς μοι ἐχ 
- Ἂν Ν ᾽ 

τοῦ χόσμου. σοὶ ἦσαν καὶ ἐμοὶ αὐτοὺς ἔδωχας, χαὶ τὸν λόγον 

σου τετηρήχασιν᾽ Ἱ νῦν ἔγνων ὃτι πάντα ὅσα ἕδωχάς μοι 
Ν ,ὔ γ ο Ν «7 (« 7 , 7 

χαρὰ σοί ἔστιν: 8 ὃτι τὰ ῥήματα ἃ δδωχὰς μοι δέδωχα 
2 -Ὁ 5 2 ΩΣ Ὁ “---"» 

αὑτοῖς, καὶ αὐτοὶ ἔλαβον ἁἀληϑῶς ὅτι παρὰ σοῦ ἐξῆλϑον, 

ΧΥΙΙ, 8 π5υπαηα, ἀ16 απο Ὁ [Ἀ]50 σαπ]α, ροσϑᾶθ ψ10 11 Ὁ, 
ΥΠΠ, 22 ἴπ Β υβάδυσα ἐγ υϑάδαάαπα (Α), Οο]. 1Π|, ὅ 1011 { ἈὈΙ]]ὰ πᾶ 
(Α) νϑυβοχιθθθη βύθῃηύ, [2016 γϑύβιιθμθ 616 ὨΔΠαΒΟΒΥ ΠΟ Ἶ 6 Ἰθδαγύ 5π|ὰ ΖῈ 
οὐκΙἄσθη, βιπα βγη] 100 νου θη]. 

4 υδίαι }] ἐτελείωσα ΘΕΘῊΗ οδὲ 1 γρ' --- τελειώσας. ὅ αὐ Ῥυ8] 
παρὰ σοί ἃῃι Αἰθβοῦ 586060110 πὺν Ὁ αὖ --- πὸ εἶναι. 6 π|15 ρα! 118] 
ἐμοὶ αὐτοὺς ἔδωκας; ἵπι Οοὐβοη ὁπ. Ὑγογᾶθ ῬΥΟΠοΙηπα, ἀϊθ ἱπὶ ατΐθο ἢ 1- 
ΒΟΏΘΠ. ΠΘΌΘΩ ΘΙΠΔΠΑ͂ΟΥ Βίθθη., ΟΥΒ ροίσθηηῦ, νρ]. ΥΠ|Ι, 58. ΧΥ ΠῚ, 22. 20. 
7 υἱκυηρὰ)] ἔγνων πὺῦ ὅπ 10ὃὉ} --- ἔγνωχαν. --- αὖ Ρι5] παρὰ σοί Ἡ 
ἈΠΩ͂ οἰπῖρο ἤπηρθ Πδη βου θη --- παρὰ σοῦ. Φυχοὴ ἠἴθθο. Ὀοϊάθα ἀΌνθῖ- 
ΘΠΠΠρΡ ἢ γῸΠὶ ΤΙ ΟΠΠρΡΟ ὑοχύ δύ ΘΓ βῖπη (, δούχὺ μα θΘη 8160 αἴθ οὐ κοπηί 8, 
ἀα85. 41108, ΜγὙὰ8 ἀπ την τηϊύροθ110 παδύ (τὰ ῥήματα ἃ ϑέδωκάς μοι ν. 8), 
ὙΠΟ. γοπ αἷγ Πού Πγο᾽ ΜοΥθ}) γο]]1ρ οπίβίθ ]], 



νυν σὰ» 

Φοπδηηοβ ΧΥ]]. δ 

9 1κΚ ὈΪ ἴπβ Βια]α; πὶ ὈΪ ΡῸ τῃηᾶπᾶ80}0 Ὀ]α7]α, ἃ ὈΪ ΡδΠ8 

Ραπχοὶ αὐσα Ὁ πλ8. ἀπύθ Ροὶπμαὶ 5᾽ηἃ, 10. 178}} πιοῖηα 8118 Ρβϑὶ πὰ 

β᾽πὰ 18} Ρθὶπὰ τηθῖπα, Δ ἢ ΔΙ ΙΡ5. ἢ ἴῃ Ραϊη. 11 ηἱ βΡὰ- 

παΒΘΙ ΡΒ. ἴπ ἴῃ ΡΤ [αϊγηγαι, ἴρ Βαϊ ἴῃ Ραιητηὰ [ΙΓ ναα 

δας 18} 1Κα ἀὰ Ρὰ5 σᾶσρσὰ, αὐΐὰ γϑῖμα, [αβύδὶ 1ἴΠ8 1ῃ ΠΔΠΪη 

ῬΘΙματητηἃ Ραμ Χο αὐσα!ῦ Π}158., οἱ 51] 1 πῶ ἃ] ΒγΆΒν6 Υἱῦ. 12. βὰῃ 

γὰβ τὴ ἴτὰ ἴῃ Ραϊητηὰ ἰαϊσιγαι, Κα [αϑία! ἃ 1Π8 ἴῃ ΠΔΙΏΪη 

ΡΟ Πα πὰ, ΡᾶΠ26] αὐραΐ τ15 σαϊαβίαϊἀἃ., 18} ΔΙΠΒΠη 18 Τὴ 

αἱ ἐτααϊδύποᾶα πἰθὰ 88 ΒῈΠῚ5 ΓΓαΠιβύαϊβ, οἱ βαΐα ρϑιηθ]1 0 
ἀπ} }}}}} γαθγ}]. 13 1 πὰ αὶ Ρὰ5 ρασσὰ, 718} βαΐα τοά]ὰ ἴῃ 

Τη δ ΞΘ αἱ]. οἱ Παραϊπα [πο τηθὶπα πϑ[Ὁ]Π1|48 1η 515. 14 1Κ 

αὐσαῦ ἴῃ γαυγὰ Ροϊπαΐα, 18}} 850. ἸηηΔ 50 }08 ἢ]αϊα 1η8, ππὺθ 
Πἰ 51παὰ 8 βαϊητηδ [αἰ γηνα!, βϑναϑθγθ Κ 18 βδιηχηδ [Δ] "γα 

πὶ ἢ. 1 πὶ ὈΪ47]α 6] ΒΠ]ΠηΔ15 1η8 τ8 βϑηηπη8, [αἰ ναι,, ἃ 

"5 , [4] ΄ ) ,ὔ ἌΝ Ν 2... ἴω 
χαὶ ἐπίστευσαν ὅτι σὺ μὲ ἀπέστειλας. 9. δγὼ περὶ αὐτῶν 
2 - ) Ν - , Ἂ» - 7 Χ Ν τ , , 

ἐρωτῶ" οὐ “τερὶ τοῦ χόσμου ἑρωτῶ, αλλὰ πιερὶ ὧν δέδωχας 
, , 

μοι, ὅτι σοί εἰσιν, 10 χαὶ τὰ ἐμὰ πάντα σά ἔστιν καὶ τὰ 
ν΄ ᾿ ,ὔ Ν 2 -" Ν 2. ΕΝ ἂν δι 

σὰ ἐμά, χαὶ δεδόξασμαι ἐν αὑτοῖς. 11 χαὶ οὐχέτι εἰμὲ ἐν 
- , Ν το γ - , ΡΥ; ΜΑΣ ΣΕ γον ᾿ Ν 

τῷ χόσμῳ, χαὶ οὗτοι ἐν τῷ χόσμῳ εἰσίν, καὶ ἐγὼ πρὸς σὲ 
΄ ’ ἕ . Ν ων ΄ , 

ἔρχομαι. ττάτερ ἅγιε, τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου οὺς 
δέδ Ὁ, ς' ὅσ [4 ϑὼς ς - 19 « 2 3 
ἔδωχας μοι, ἵνα ὦσιν ἕν χαϑὼς ἡμεῖς. ὅτε μὴν μὲν 
᾽ -» Ν] -" 7 ΑΣ Ν 2 , 7 Ν γ »ο 7, ’ὔ 

αὐτῶν ἐν τῷ χόσμῳ, ἐγὼ ἕτηρουν αὑτοὺς ἕν τῷ ὀνόματί σου, 
« , , ἥν τα ξ Ν 7 Ν 2 νὼ 2 ͵ - 

οὺς δέδωχας μοι ἐφύλαξα, χαὶ οὐδεὶς εξ αὐτῶν αττώλετο δι 
Ν «ς ον -“᾿ ᾿] Ἅ ς! ς Ν δ- “Ὁ Χ 

μὴ 0 υἱὸς τῆς ἀπωλείας, ἵνα ἢ γραφὴ στληρωϑῇῆ. 18 νῦν δὲ 
Ν ὕὔ “ -“ -᾿ ᾿ 

πρὸς σὲ ἔρχομαι, καὶ ταῦτα λαλῶ ἐν τῷ κόσμῳ, ἵνα ἔχωσιν 
Ἀ Ν Ἁ Ὁ Ἁ  Ἅ -Ὁ᾿ Ἷν 

τὴν χαρὰν τὴν ἕμὴν σπιετιληρωμένην ἐν ξαυτοῖς. 14 ἐγὼ δέ- 
- Ἀ 7 ς 7 Ψ 

δωχα αὐτοῖς τὸν λόγον σου, χαὶ ὃ χόσμος ἐμίσησεν αὐτούς, 
, ὦ , - - 

ὅτι οὐχ εἰσὶν ἔχ τοῦ κόσμου, χαϑὼς ἐγὼ οὐχ εἰμὲ ἐχ τοῦ 
΄ 2 - Ψ - 

χόσμου. 1ῦ οὐχ ἐρωτῶ ἵνα ἄρῃς αὐτοὺς ἐχ τοῦ χόσμου, 

11 πὶ βᾶπαβθὶ 8] οὐχέτι, 65 [6810 ἀὰ5 γογσδιβρθῃοπᾶο χαί. --- βαπΖ61] 
οὕς πὺτ ὈΞΡΗΣ κανρ -- ᾧ. βίπμη ἄθγν Ἰοίχίθσθῃ συἱ οί ροι Ἰοθασύ: , θυ Πα] 00 
516 ἴτη ὈΘΚΟΠΠίηἾ858 ἀθῖτι65 ΠΔΠΊΘη8, ὙγΘΙΟΠ6Π. πὰ την ρθη ρατύ παδί᾽ (Μογ 61). 
16. ογβίθγθ Ἰϑβαυτέ (οἷΐς) τηιιβδύθ 5105} οὶ ονου δ Β] ΠΟ ΠοΥ Ὀοσδο απ ρ' ΠῚ 
80 ΤΠΘῊΥ ΘΙΠΡΙΘ]0π, 4α οἷηθ ἅΠΏ]10η6 ψγοπάυπρ γ. 12 ψ]θαογΚοηγχί, --- γὙἱ0] 
ἡμεῖς; ἀἴθ ἀπα]ουπι υἱΐ τὰν ΗΘ ἀπᾷ 22. 12 ραἰαδία!α] ἐφύλαξα; ,65 ἰδὲ 
τηΐτ σοἸθηροη Ζὰ ὈΘΔΏΤΟΠ’ ΖΔΟΠοΥα Ζοίίβοητν, 11 Ὁ. 162. 14 πὶ πη] οὐκ 
εἶμί ἴῃ ΔΌΜΘΙΟΠΘΠΩ͂ΘΥ 5{6]]ππρ΄, γ9]. 16, 



{18 Φόομαππο ΧΥΠΙ]. 

6ἱ θαΐσραῖδθ 1πΔ στα ΡΠ Π18 ἸΠΠ561]1πΠ. 16. τ8 Ραμα [Τὰ 
ΠΙ 51π44, ϑγᾶβθυθ ἴα 8 βδιηηὰ ἰαισηναα πὶ 1Π|.0 17 γρίῃδὶ 

ἴη5 1ἴΠ 5.781; γαῦγα βοϊπαῖα ϑππ)ὰ ἰϑῦ. 18 ϑυᾶβθυθ τηἷκ ἴη- 

ΒΔ ΠἸἋ65. ἴῃ Π]ΔΠ856Ρ, 508} [Κ ἸΠβα πα 18, ἴπ5 1Π ΡῸ τηδηδδθά. 
19. 18} ἴτ8πι| ἴπὶ 1 σϑῖῃδ τἸκ 5108, οἱ 51} η8 18 ἢ} 65. γϑὶ- 

Πα] ἴῃ 81η]81. 20 ΔΡβᾶμπ πὶ ὈΣ βᾶη8 14]α δἰπϑηϑ, 8 ὈΪ 

ΡῬᾶη5 σα] ]Δηαἀδη8 ρα} γϑυγᾶδ 120 ἀὰ Τη18, 21 6] 818] 
81 51] 1η8, 5Υαθγ 6 μὲ αὐΐα ἴῃ 1η15 14} [Κα ἴῃ βα8, οἱ 14} ῥβαὶ 
ἴῃ προ] 5. δ1Π 51]α1πᾶ, 6ἱ 850 ΤηΔη8 8608 οα]07 1 βαύθὶ μὰ τὴῖκ 

1ηϑδ πα 1465. 22. 18} 11 σαϊθὰ άπ] σα τη15 σα ἰπη., οἱ 5178 1Ππ8 

δἷῃ Βγαϑθγ9 Υἱῦ 815 51}, 28 1 'ἴπ πὶ 88. θὰ ἴῃ τηΐβ', οἱ 

51] π πϑίδαπδηδὶ αἀὰ δἰΠδΙηη, 18} ΚΌΠΠΘΙ 80 ΤηΔΠΆΒΘΌΒ 

Ραΐθὶ βὰ τὴῖϊκ 158 η614165 78} {ΠῚ ΟΔΘ5. 15, ΒγΆΒΥ 6 Τ1Κ {{]]Ο 68. 
24 αὐνα, Ραΐοὶ αὐρσαίδ 1218, Ὑ]]7}μχμ 6ἱ βᾶγὶ ἴτη ἴἰς 18 ῥδὶ 

7 Φ 1ἢ , 2 Χ γ -Ν - δ - ’ 
ἀλλ᾽ ἵνα τηρήσης αὐτοὺς ἔκ τοῦ στογνηροῦ. 106 ὃδκ τοῦ κόσμου 

οὐκ εἰσίν, καϑὼς ἐγὼ ἔχ τοῦ κόσμου οὐκ εἰμί. 11 ἁγίασον 
2 Ν 3) Ὁ 9 , ς ,ὔ ς ν γ2η , 7 νῶ 

αὐτοὺς ἕν τῇ αληϑείᾳ" 0 λόγος ὁ σὸς ἀλήϑεια ἔστιν. 18 χα- 

ϑὼς ἐμὲ ἀπέστειλας εἰς τὸν χόσμον, χαγὼ ἀπέστειλα αὐτοὺς 

εἰς τὸν χόσμον. 19 καὶ ὑπὲρ αὐτῶν ἐγὼ ἁγιάζω ἐμαυτόν, 
ς' Ε1 Ν 2 δ, ΨῈ , ᾽ 2 , 2 Ν ἣ 
ἵνα ὦσιν καὶ αὐτοὶ, ἡγιασμένοι ἕν ἀληϑείᾳ. 20. οὐ τστεριὶ τοὺῦ- 

των δὲ ἐρωτῶ μόνον, ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν πιστευόντων διὰ 
- ,ὔ ἈΠ  ὼ 7 δῶν ς , (" 5 χ 

τοῦ λογου αὑτῶν είς ξἕμξ, 21 ἵνα πάντες ἕν ὦσιν, καϑὼς 

σὺ πτατὴρ ἐν ἐμοὶ χἀγὼ ἐν σοί, ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐν ἡμῖν ἕν 
ὦσιν, ἵνα ὃ χόσμος τιιστεύσῃ ὅτι σύ μὲ ἀττέστειλας. 22 χαὶ 
"ὦ ΠῸ Ν , « 2 ’ Ὑ] ΟΕ ὸ ς! 3 .« 
ἐγὼ τὴν δόξαν ἣν ἔδωχάς μοι ἔδωχα αὑτοῖς, ἵνα ὦσιν ἕν 
χαϑὼς ἡμεῖς ἕν ἔσμεν, 28 ἐγὼ ἔν αὐτοῖς καὶ σὺ ἐν ἐμοί, 
ἕνα ὦσιν τετελειωμένοι εἰς ἕν, καὶ ἵνα γινώσχῃ ὃ χόσμος 
ὅτι σύ με ἀπέστειλας καὶ ἠγάπησας αὐτούς, χαϑὼς ἐμὲ ἡγά- 

, «“ ! , ,ὔ ε' ο! 3, υνν 
σησας. 24 πατήρ, ὃ δεδωχας μοι, ϑέλω ἵνα ὁτου ξίμι, ἐγὼ 

15 ἴαυτα Ῥαπιμπηα Ἰ1Π56]}11] ἐχ τοῦ πονηροῦ; τηδβου]ϊηθμη τῖθ ΕΡΉ. 
ΥἹΙ, 16 οὔθ᾽ πουίσυαπη ψὶ0 Μι. Υ͂, 89Υὺ νρ' ,6Χ τη8]0᾽, ΔΡΟΥ ἢ ,ἃ Τη]ρπο᾽. 
16 πὶ ἴπ|} οὐκ εἰμί 1 ἀἴοβον 5610 ΘΉΚΗ οὐ -- πο} ἐγώ. 18 5νυδῃ 
1κΊ χἀγώ, 5. σὰ ΧΠῚ, 1ὅ. 19. 1κΚ νϑῖμὰ] ἐγὼ ἁγεάζω --- ἀγεάζω Αθ664 
ἴοβ. -- ἤτδτῃ ἴπ|} ὑπὲρ αὐτῶν; ἴτγατη. ὈοΖοιομ ποῦ ἄθη Ὀοθρρυιηα; 65. βίθῃΐ 
( ὑπέρ νπῖθ οὶ Ὀϊά]απ 1,0. ΥἹ, 28, αν ]πᾶοπ Ἐρ!. , 20, Ὠνορδῃ 
ΠΟ. ΥἹΙ, 14 οοἵ. 20 ΔΚ] ἀλλὰ καί; καί [6104 --- Ραϊτγῆ ναυτᾶδ 126] 
διὰ τοῖ λόγου αὐτῶν; ἄθον ἄθη Ρ]τα] νρὶ]. ΧΙ, 40. ΧΙΥ͂, 21. 28 18} 
Κυππο}} καὶ ἵνα γινώσχῃ; 65 [610 ἕνα ψῖθ ἴθ ἢ. 24 Ραΐθι) ὃ δῖα 80 ἃ 
γρῶι-- οὕς. Τδ5 τοϊαύν 6210 }η0 510}. αὐ ἀθπ ἐΟ]ροπᾶθμη βαύζ. 
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5 )αῖπα πὶ τΐβ, οἱ βαϊ γαῖμα, γα] Ρὰ τηθ] πὰ Πᾶ ; Ῥαμποὶ ρα Ὁ Τη]8, 

απο ἔυἸ]οὰθ5. τὰϊκ ἔλα σαβκα  [ἈἸΥ ΠΥ 18. 

ο5 Αἰΐὰ σαταϊία,, 78} 50. πη ΠΆΒ0 08. ΡῈΚ ΠΙ αὐ απ} θα, ἴθ τμὰ --- 164 

ἱκ ΡῈΚ Καμρβᾶ. 

Ζὰ} Ραὶ αἰκαμροάσπη Ραΐοὶ μὰ τὰκ ἱπβαμαϊάθ8. 20 8 τὸ νι 

σα καπηϊᾶα ἱπὶ πᾶτηο ΒΡοϊμαία 18} ΚαΠ 8, οἱ [Παρ νὰ Ροοὶ ἢ1- 

Ἰοᾶδ5. πὶὶκ ἴῃ ἰπὶ 5171 18} 1 ἴῃ ἴπι. 

ΧΥ͂ΙΠ, 1 Ραΐα αἰβαπαβ Τοϑι18. π81 47. τῺ1} ΒΙ ΟΠ) ΠῚ 561 -τ- σπα -- 166 

παΐπι αν τίπποι ΡῸ ἸΚαϊάτοπ, Ραγοὶ γὰβ Δα ραν 8, ἴῃ Ρᾶποὶ 

σα] ΤΘΒῈ15. 7811 ΒΙΡΟΠΟΒ 18. 

9. Ὑιβϑαν Ρὰπ 8} [πἀὰ8 588 φ]ου)απἀβ 'πὰ Ρδηᾶ βίδα, ττῖ τς 187 

Ραξοὶ αὐδὰ σαϊαα)α Το5115 1.1 πᾶ} τη} Β]ΡΟΠΊΔ ΠῚ ΒΘΙΠΔ 111. 

8 ΤῸ Τιᾶαβ πᾶπι πᾶπϑὰ 781) 20. φιια]δηθ Δ} ΡΥ οἶδα τὴν τς τὸῦ 

ΜΝ ὝῦῇΘὔἸ. ἐὺ ἘΠ περ τ τς ἐξξξοες 

δ δ μὸ 3 8] γ -» ς' ( - Χ , Χ 

χαὶ ἐχεῖνοι ὦσιν μεῖ ἐμοῦ, ἵνα ϑεωρῶσιν τὴν δόξαν τὴν 

ἐμήν, ἣν δέδωκάς μοι ὅτι ἠγάπησάς μὲ πρὸ κχαταβολῆς 

χόσμου. 
2ὅ Πατὴρ δίχαιε, καὶ ὃ χόσμος σὲ οὐκ ἔγνω, ἐγὼ δὲ 

σε ἔγνων, 
Ν γε 2) ε! , 2 , Ν, ὦ ,ὔ 

χαὶ οὗτοι ἔγνωσαν ὅτι σύ μὲ ἀπέστειλας. 26 καὶ ἐγνω- 

ρισα αὐτοῖς τὸ ὄνομά σου καὶ γνωρίσω, “ἵνα ἡ ἀγάπη ἣν 

ἠγάτιησάς με ἐν αὐτοῖς ἢ κἀγὼ ἐν αὐτοῖς. 

ΧΥΠΙ, 1 Ταῦτα εἰτιὼν ὃ Ἰησοῦς ἐξῆλϑεν σὺν τοῖς μαϑης- 

ταῖς αὐτοῦ πέραν τοῦ χειμάρρου τοῦ Κεδρών, ὅπου ἦν κῆπος, 

εἰς ὃν εἰσῆλϑεν αὐτὸς χαὶ οἱ μαϑηταὶ αὐτοῦ. 

9 Ἤιδει. δὲ χαὶ Ἰούδας ὃ παραδιδοὺς αὐτὸν τὸν τόπον, 

ὅτι τιολλάχις συνήχϑη ὃ ἸΙησοῦς ἐκεῖ μετὰ τᾶν μαϑητῶν αὐτοῦ. 
ς εκ, , Ν Ν - Φ - 2 

8 Ὃ οὖν Ἰούδας λαβὼν τὴν σπεῖραν χαὶ ἕκ τῶν ἀρχιξ- 

ΝΠ Ὀ ἌἍἕἔὁΕυ να πον διέ τ οΝ 

26 ἔτῖαβυβ βοοὶ ἐτἠοᾶθβ πὶ κῇ] ἧ ἀγάπη ἣν ἠγάπησάς με, συϊθοῃϊ- 

506 5βέγυοίαγ (Ὁ ἴδ υρ ἧ, 46); ρον δ η]10}} ἐστ ΓΤ ἄϊοϑοπ δοουβαύϊν ρβοὐϊ- 

ΒΟΟΣ ἀαϊν εἶπ, σῖ6 Ερἢ. {Π, 4 ἔπ]αρνοβ Ρίχαῖοὶ (ἢν) {τ1]104α ὑπ5; Μο. 

Χ, 38 ἀαυροῖμα! ῬίΖαϊοὶ (8) 1Κ ἀαυραᾶα, 1,0. Π, 9 ομίθάμῃ ἀρῖϑα, ταῖκὶ- 

Ἰαπιπια (φόβον μέγαν); τοῖῤ ἸΠΒΟΤΘΣ 866110 ὙοΥρ] ΘΙ ΟΠ ΡΩΥ Μο, 1Υ͂, 41 ομίο- 

ἅππ 515 ἀρὶβ παϊκὶ] ἀπ 1ΠΠ Ο. ΠΙ, 18 Ρὸ βᾶπιου. ἐγιβαθῦ ἱπρα]οκοπᾶα τὴν 

αὐτὴν εἰχόνα μεταμορφούμεϑα. ΧΥΤΙ], 1 Ι6808] αὐτός ; ΜΆΒΤΒοΙοῖπ- 

Ἰον 18ὲ 15. δσ 18. υϑυβογίθθθπ, γὙρ]. οἶπ]. 8 86. 8. Ῥ΄Ζ6 ριυιάϊαπο 76} Εδτοὶ- 

βαἴθ ἀπαρα απη5] ἐκ τῶν ἀρχιερέων καὶ Φαρισαίων ὑπηρέτας; ἐκ (τι 

λαβών φομῦτὶ ) ἰδὲ πίομέ Ὀοι οι ομερε; ἔ γαυθυβάδπη ΟΧ ῬγΪποΙριθυ8 

βδοθγάοίυτη οἵ ΡΠ ΔΥΒΆΘΟΙ ΠῚ τη] 15Χ15᾽., 
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δα θα ἢ ὐδη5 Δα]. αἰ πα ΑΙ }8 τὴ] ΒΘ δχη. 18} Π Ια] 18} 
ΥΘΡΠΆΠΊ. 

ΤΏΡ --- 169 4 Τρ [οϑ8 νἱύαμα 8. 8118. ΡοΟΘὶ φθιηπη ἃπδ ἰπἃ, ἀϑραροδ Πα 8 

αὖ σἂΡ 1Π|: πγᾶπῶ 80 Κοὶθ  ὅ ΔηαΠδἤδπαϑηβ πηγὴ ΘΘΡῸΠ: 

[θϑ8 βῬᾶπὰ ΝΆΖΟΙΔΙΠΙ. βΆ1 1} 4} πὶ [688π8: [Κα 'πη. βύοβι ἢ} ῥδῃ 

188 [πᾶ88 88. θυ] 5. ̓ἴπὰ ΤῊ]Ρ ἴῃ. 6 βᾶγαἢ 806 4ᾺΡ τη βαὐθὶ 

1 ἴπ, ρα] Ραμ ἰρακαὶ 18} οδαγαϑαῃ ἀ818}0. 7 ΡῬΆΡΙΟΝ Ρδῃ 

ἴη5 αἰδγα ἴγ8}}: ἢνᾶπα 50 ὶρ Ὁ 10 6ἷ8. φθρῦπ: [Ιϑϑὰ βᾶπᾶ Νὰ- 

Ζο απ. 8. ΔηαΠοῦ [68π8: ΠᾺΡ 1018 βαύθὶ ἴκ πὴ; 1808] πὰ τηῖϊς 

ΒΟ0ΚΟΙ͂Ρ, οὐ] βᾶπ8 σαρρᾷηῃ. 9. οἱ ὑϑία Π]ποάθαϊ Ραΐα γνϑυτᾶ 

Ραΐθὶ αὯ}Ρ, 6ἱ βᾷῃζθὶ αὐραΐθ 118, Π1 γα ιϑῦ]αα, 116. ΔΙΠατη- 

ΤηΘ ΠΏ}. 

τῇ -- 160 10 10 ϑϑίηοη Ῥαϊζγιβ Παθαη 48. Πδῖσα. ὑϑ]δὰῖκ ἱπὰ 78} 
Μο 188 

ρέων χαὶ Φαρισαίων ὑπηρέτας ἔρχεται ἐχεῖ μετὰ φανῶν χαὶ 
λαμττάδων χαὶ ὅπλων. 

3 - ΕΥ̓ 4 Ἰησοῦς οὖν εἰδὼς πάντα τὰ ἐρχόμενα ἐπ᾽ αὐτὸν ξξελ- 
Ν ᾿Ξ ) - χει! - ΞᾺ ͵ Ψ ὼὡ 3 -Ψ 

ϑὼν εἰτεν αὐτοῖς Τίνα ζητεῖτε; ὅ ἀπεχρίϑησαν αὐτῷ ησοῦν 
Α - ͵ὔ 2 - κι 5.3 - 2 ͵ὕ ΒῚ « ͵ Ἀ 

τὸν Ναζωραῖον. λέγει αὐτοῖς ὁ ]Ιησοῦς Ἐγώ εἰμι, εἱστήκει δὲ 
Δ. ᾽ ς Ν ΡΝ 3 2 - (Ε Ὧ; κ᾿ 

χαὶ Ιούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν μιδτ᾿ αὐτῶν. 6. ὡς οὖν εἶπτεν 
2 - , 2 -- 

αὑτοῖς ὅτι ἐγώ εἰμι, ἀπῆλϑον εἰς τὰ ὀτείσω καὶ ἔπεσον χαμαί. 
, Ψ ) ᾿ ᾽ , Ζεπ) Ξ ς ΚΣ 

7 πάλιν οὖν αὐτοὺς ξπτηρώτησεν Τνα ζητεῖτε; οἱ δὲ εἴπτον 
3 -Ὡ -- - - 5 -ὕὕ“ὦὥὠ 

Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον. 8 ἀπεχρίϑη Ἰησοῦς Εἶστον ὑμῖν ὅτι 

ἐγώ εἰμι" εἰ οὖν ἐμὲ ζητεῖτε, ἄφετε τούτους ὑττάγειν. 9. ἵνα 
λ 97 ς λό «“ μὴ ο [6] δέδ , 5] 2 ͵ 

χύληρωϑῇ ὁ λόγος ὃν εἶττεν, ὅτι οὺς δέδωχάς μοι, οὐκ ἀπώ- 
2 ΡΝ Ρ] 

λεσα ἐξ αὐτῶν οὐδένα. 
Εἴ 10 Σίμων οὖν Πέτρος ἔχων μάχαιραν εἵλκυσεν αὑτὴν 

9. αἰραῖν, πῖρ Μάββπι. ὑπὰ ΠΘΥΠΟ -- αὐραῦ 16 παπάβομτι, απᾶ ΘΤι. 

4 πᾶ ἷπὰ] ἐπ᾽ αὐτόν, 5. σὰ Μο. ΥΠΠ1, 10. --- ᾿ υϑραρρᾷπαβ υἱ] 
ἐξελϑών; αὖ σαροδοίχί τὶ Μί. ΙΧ, 82. 1,6. ΧΥ͂, 28. Μο. 1, ῶ5 ἃ]. Δυοὶ 
ἔτ, Ῥχοοθᾶθηβ [οσταβ᾽. ὅ Δηαπα Πα πΠ5. Ἰπηπη ΠΘΡι11}1 ἀπεχρίϑησαν αὐτῷ, 
8. 28 ὙΠ, 46. ΔΑυο [: ,γϑβροπάθηϊοβ οἱ αἰχουιηί". ---Ἕὀ Ῥδτγα}] Ζαροβούχί, 
-- 88. Ἰθυ]απ 5] ὁ παραδιδούς, οῦθπβο Μοὸ. ΧΙΝ, 42. 44, ρον δ]π] 10} ρἃ- 
Ἰονῆαπ, γ. 2 πιαῦ ον βοισοὶθο. σὰ πϑδομίν 101}. ϊηχαροβοίχί. 6. Ραΐθ1] ὅτι 
ΟΕΚ -- (010. 7 ῬάΡτοῖ βὰπ ἰπ5 αἴϊχα (γὰ}} πάλιν οὖν αὐτοὺς ἐπηρώτη- 
σεν ὅϊπ ΕΚ ΤὉὃὉῚ (πιομὺ () --- πάλυν οὖν ἐπηρώτησεν αὐτούς; αἴίτα 
γα 40. ἀθχοι βάρτοῖ Ρᾷπ 8 οἷπο πάθη 5060110 ροαγδπρ. 
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510}} ΡΒ Δ αγηἰβυϊπ5. οἸ )} 15. 5Κα1Κ 181} αὐπιαϊπιαϊὺ ἸΠ] 8, Δ0180 

ἑαΐπδγο; 88} βὰπ Παϊξαηβ γὰ8 παιηΐη ΜΆΙΚ5. 11 ῬᾶΓᾺ} (ἢ 

Ιοϑὰβ ἀὰ Ῥαϊίται: Ἰὰροὶ πὰ Παΐσιι ἴῃ [ὉΘΓ. 
ΘΕΚῚ Ρᾶποὶ σαΐ τὴβ αὐΐὰ, πἰὰ ἀτίρκαὰ Ραμ τἦα τας 161 
19, ῬασαΝ παπβὰ 78} 88 Ρααβ Πα 05 74} ἀπαραπίορ Πι- ̓ » Ἐπ 15} 

ἀαὶθ ἀπᾶρτγίριμαι [681 18} σα θαηα πη 1Π8, 
18. 71}.} σαίδπιμαι ἱπὰ ἀπ Απηΐπ ἢπτιπηϊϑὺ; δὰ ὙᾺΒ ΔῈ υὴρ τες 168 

βγαῖητα Καϊαῆη, βαθὶ γὰβ ΔΕΒ δύ γϑῖμὰ [18 δἰδβη] 18; 

14. γαϑαἢ μη Κα]αΐᾳ βαοὶ σαγαρίποᾶα Πιἀαϊαμη βα οὶ δ 120 

δύ αἰπαπὰ ΤΠ ΠΠΔΠ [γα 18.184 [ΔῈ] ΤηΔη Δ ρ΄ Θ]1η. ' 
1ὅ ῬάῈΝ Ἰαϊβέϊαα [οϑὰ βοίπιομ Ῥαδττιβ 78} ΔῊ ΡΔΙ 5]ΡΟΠΕΪΒ5. δ κόνει 
ΘΔ ἢ ΡῬΔη ΒΙΡΟΠΘΙΒ. γὰϑ ΚαΠΡ5. βδηηηδ ΟἹ ]1ὴ 18} ΤΠ] Ρ1ΠἩ- το --- 108 

σα αν ΤΡ ΙΘϑα ἴῃ ΤΟ 8 ΡΒ ΟΙΟ]]η8, 

ΝΥ Ων κ τ ἐς ἕ - λδε Ὁ, , 2 - 
χαὶ ἔπαισεν τὸν τοῦ ἀρχιερέως δοῦλον καὶ αττέκοιμεν αὑτοῦ 

ν 2 ᾿ » Ὕ, 
τὸ ὠτίον τὸ δεξιόν" ἦν δὲ ὄνομα τῷ δούλῳ άλχος. 11 εἰσεεν 

ΗΝ ον, - - ͵ , Ν ᾿ μι Ν “ 

οὖν ὃ Ἰησοῦς τῷ Πέτρῳ Βαλε τὴν μαχαιραν εἰς τὴν ϑηκην. 
Ν λ 2 Τὸ ποτήριον ὃ δέδωχέν μοι ὃ πατήρ, οὐ μὴ πίω αὐτό; 

ς 3 - ες , Ν αγυ5 7, - 
12 Ἢ οὖν σπεῖρα χαὶ ὁ χιλίαρχος χαὶ οἱ ὑπηρέται τῶν 

2 , ,ὔ Ν 2 - δ ἢ ἐν 
Ιουδαίων συνέλαβον τὸν ]ησοῦν καὶ ἔδησαν αὑτὸν, 

“αν ΦΟΣ νὴ ἀν Ὁ 9γ - ΓΦ! Ν 
18 Καὶ ἀπήγαγον αὐτὸν πρὸς «Ανναν ττρῶτον" ἣν γὰρ 

Ν - “. ᾿ 2 Ν - - 

πενϑερὸς τοῦ Καϊάφα, ὃς ἦν ἀρχιερεὺς τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐχείνου" 
τ ἂν Ἄν 2 ͵ 

14 ἦν δὲ Καϊάφας ὃ συμβουλεύσας τοῖς ᾿Ιουδαίοις ὃτι συμ- 
’ [« ΒΩ 9 ,ὔ ς ν - “ 

φέρει ἕνα ἄνϑρωπον ἀπολέσϑαι ὑττὲρ τοῦ λαοῦ. 

16 Ἠχολούϑει δὲ τῷ αἰ μή Σίμων Πέτρος καὶ ἄλλος 

μαϑητής. 

Ὁ δὲ μαϑητὴς ἐκεῖνος ἦν γνωστὸς τῷ ἀρχιερεῖ χαὶ συν- 

εισῆλϑεν τῷ ᾿Ιησοῦ εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως, 

15 Ῥαϊίτιιβ, αἴθ Βαπαάβομτ ῬΥὰΒ. ΟΠΠ6 ΖΘΙΟΠ6η. (6Υ ΔΟΌΚὌγΣΖαηρ. 

10 88} βᾶπ Παϊίαηβ γὰ8 πᾶπιΐπ ΜΆ]Κι8] ἦν δὲ ὄνομα τῷ δούλῳ 
Μάλχος, «ὐυἰαϊ]οπᾶθ ΔΡυγθϊμαπρ σοπὶ ΡΥ] ΘΟ Ββομθη ἰοχύ; [,6. ΧΥ͂Ι, 20 
ὉΠ]Θ 5 511π|8 γὰ5 πᾶτηΐπ Παϊίαπ8 (ὀνόματι) ἸιαχατυθΒ. 11 βοΐ, 161 Ῥορῖπα 
ἴπ ἄἀθπ συ θομίβομθη Παπάβοιυ οι το εἶπεν οὖν. 18 88. γὰβ ἃ0Κ] ἦν 
γάρ; 88 πυροβοίζέ, 5. 64]. Υ, 10. ---- δυμυπηϊδίβ νοὶ μὰ} ἀρχιερεύς; ἀἸΘΒΟΥ 
ΔυΒάΤ ΟΚ ΠῸΓ ὨΙΘΥ. ---- ΡῚ5 δἰ Δ Ρμ718] τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐχείνου, ΘὈΘμ[8115. ἅπαξ 
εἰρημένον. --- 14 αἰπᾶπαᾶ τηὰπηᾶη ἰτγϑαϊ βία} ἕνα ἄνϑρωπον ἀπολέσϑαι; 
ΔΌΒΒΟΙ 1,0, ΧΥ͂ΙΙ, 27 Παΐ ἔγδηϊβϑίζαη ἀθη ἀαύϊν θ61 510}, δἰ πϑηδ ΤηΔΠΠ 8 ἰδὲ 
4180 δοσι ΒΔ Εν ἄθ5 5 ]οΘοέβ. ΤΥ σούϊβοῃθ ἱπῆπιν ἀτίϊοκε ἀϊθ ΒΔ Πα] πρ; 
ἀθθ ὙΘΥῸΒ ΚΠ ΔΌΡΘΖΟΡΘΝ ὙΟΠ ὈΘΙΒΟΠ, ἐθηΡῈ5 ὉΠ ρΌΠΙΒ 80.1.8, 8. ΟὙἸΤΗΠῚ 
ὅτ. 1Γ η. ὅ0 Ηἴ. υπᾶ χὰ Τ0Ἢ| Ο. 1, 16 νἱ]4α αἰτηδῃ --- 14} ΡΆ]Θ ΙΔ --- 14}- 
αἰπιᾶη --- 18} ἔγδτη 1Ζυ15 βδβδπθ]αη της (προτιἐμφρϑῆνρν) ἵπ Τυᾶαῖδ. 
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Π- 188 16 10 Ῥαϊγαβ βίο δὖ ἀδάχοιῃ ἰδ. 
σ . . . Β . 

Με 814 Ῥᾶγαἢ υϑ10 6] αὖ 88 ΒΙΡΟΠΘΙΒ ΔΗ], 5861 γὰϑ ΚΙΠῸΒ 
ΤΊΣ --- 1607 ΒΩ ,Ίγη8, οἸΔ]1η., 18 48} ἀδαγαγαγαδὶ, 18} αὐΐααϊ ἰππ Ῥαϊίπι. 
Ηδτ- 108 117 ῬΑ 4 Ρ Ἰαΐπα ΟΙΥῚ 850 ἀδυγαγαγᾶο απ Ῥαϊύγαι: 108] 

07 195:. 
Με 31419088: Ρὰ ΡΙΖ6 5]Ρ0178 15 ΙΒ ΤηδΠ85} 10 15 |ἂὰβρ: πὶ 'π|. 18 βᾶγἢ 

βύοβαη 5ΚΑΙΚΟΒ. 718} ἃπα ὈΔἢὔ08 ἢδα17]8 νααγκ]δπδη8, ἀπίθ Καὶ α 

γῶ8., 78} γι] ΘΠ 511ς; 718} ΡΠ γὰβ 110 πὶ Ῥαϊύτιιβ βὑδη- 
ἀδη 5. 18} γι] 5 511. 

Τ]Ρ τς 169 19 ΙΡ 88 διυμυμηϊϑία οτα]α [γ8}} [681 Ὁ] ΒΟ ΊΔΠ5 15. 18} 

Ὁ Ἰαἰβθίῃ 18. 
ἐν τ 110 20 Απαποῖ ᾿πητηὰ [Θ505: πὸ ἃπαδιρ]0 τοῦ δ, Ἰηδη856681; 

ο 184 1Κ βἰπύθίπο 1δἰδ᾽4α 1η σϑαθιηβδὶ 784} ἴῃ σπᾶπιδϑα, Ρδ161 51Π- 

ἰθῖπο [πᾶ 1618 σϑαϊηαπα,, 141} ΡΊ.}]0 πὶ τοαϊάα ναὶ ηΐ. 

[Ξ Ἁ , « , ᾿᾿ - , ΒΩ 

16 Ὃ δὲ Πέτρος εἱστήκει πρὸς τῇ ϑύρᾳ δξω. 
ϑ “, ΕῚ «ς Ἁ ΕΎΝ « 3 ᾿, - 

Εξῆλθεν οὖν. μαϑητὴς ὃ ἄλλος, ὃς ἣν γνωστὸς τῷ 
-Ὁ ἽἝ -Ὡ ωῳ Ν Ν 

ἀρχιερεῖ, καὶ εἶπεν τῇ ϑυρωρῷ, καὶ εἰσήγαγεν τὸν Πέτρον. 
17 “ἔγει οὖν ἡ παιδίσκη ἡ ϑυρωρὸς τῷ Πέτρῳ ἹΠὴ 

χαὶ σὺ ἐχ τῶν μαϑητῶν εἰ, τοῦ ἀνϑρώπου τούτου; λέγει ἐκεῖ-- 
2 ΡῚ ,ὔ Ἐ ’ ἣ « - Ν « ς ’ 

γος Οὐχ διμὶ. 18 διστήχεσαν δὲ οἱ δοῦλοι χαὶ οἱ ὑπηρόται 

ἀνθραχιὰν σπιεποιηχότες, ὃτι ιϑῦχος ἦν, χαὶ ἐθϑερμαίνοντο" 
ἦν δὲ μετ’ αὐτῶν χαὶ ὃ Πέτρος ἑστὼς καὶ ϑερμαινόμενος. 

᾿ 2 Ἂ, 2 - - 

19. Ὁ οὖν ἀρχιερεὺς ἠρώτησεν τὸν ᾿Ιησοῦν “τερὶ τῶν μα- 
- 2 -- - - 2 - 

ϑητῶν αὐτοῦ καὶ περὶ τῆς διδαχῆς αὐτοῦ. 
20 “4:τεχρίϑη αὐτῷ ὃ ᾿Ιησοῦς ᾿Εγὼ παρρησίᾳ λελάληκα 

- ΄ Ν , “- αι - 

τῷ χόσμῳ' ἐγὼ ττάντοτε ἐδίδαξα ἔν συναγωγῇ καὶ ἐν τῷ 
ἱερῷ, ὅτου “τάντοτε οἱ ᾿Ιουδαῖοι συνέρχονται, καὶ ἕν κρυπτῷ 

2 

ἐλάλησα οὐδέν. 

17 Ἰαΐπα Ῥὶν! 80 ἀδυταναγο} ἡ παιδίσχη ἡ ϑυρωρός; Ἰαῖπα ἃυδ ἔ 
,1ὰ βοῦνὰ οβίϊατια᾽. ἰδοῦ ἀδυτανασᾶο ποθθῃ  υΑθιενι! ἕεξ, γΟΥΓΡῚ. ατίτητα 
ὅτ. ΤΥ͂ Ρ. ὅ85. --- 1Ρ 156 48}]} λέγει ἐκχεῖνος, Θθθπ8οὸ ἔ ,δὰ 6Ξ 40) 1116 
οὐ τ ΒΔ Ἡπὰ, γὰβ πὴῖρ ἱπιὶ Ῥαϊίχιι8)] ἦν δὲ μετ᾽ αὐτῶν χαὶ ὁ Πέτρος 
ΑΘΡΑΡΡΙ ἸΡῚ γρ', ἀ061) τιοῖϑῦ ομπθ χαί, ἀδ5. 510}. πτν ἴθ τὰ (Π1ο}{ [)ὴ νρ 
ἤπᾶοι --- ἦν δὲ χαὶ ὁ Πέτρος μετ᾽ αὐτῶν; 701. ψογαπβίθι]ππρ 408. 18} 
»δ00}ι’᾿ ὙρῚ. ΠΠ| Τίμα, 11, δ. 7." Ρδπ 1808] Βαἰ βίοῖΡ Ὦγνδβ ἐὰν δὲ χαὶ ἀϑλῆ τις 
ππηα Τ,ο. ΥἹΙ, 6 16} γΟ ΣΡ Ῥᾶπ ἴπ ἈΠ ΡΑΓΆΙΩΙΗἃ ἄαρϑ Βα θαίο ἐγένετο δὲ καὶ 
ἔν ἑτέρῳ σαββάτῳ. 20 ρα αμιθα) τῷ ἱερῷ, ἅπαξ εἰρημένον, δον Ὠτ8 
ΘΥΒο μοῦ βοπϑύ πο. --- βἰπίοῖπο}] πάντοτε (2) ΟϑκΡΡΙ ΒΟ Κ οθί 4 -- 
πάντες. 
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91 Ἡνῖβ ταΐκ {τα Π ηἰ8 ὃ {τα ῬδΠ8 πδΒ] πάλ ῃ8 ἤγὰ ΤΌ ]- τὰὰ τος 111 

ἀρᾶ]αι. ἀὰ ἴπι; 5αὶ Ραὶ υἱύαπι βαδοὶ 4} ἱκ. 

99. 10. Ραΐὰ αἰβαπάϊπ ἱπιπιὰ βιπη8 ΔΠαθαΠ 0 βὐδῃ δ} 18 τὰν --- 112 

σα 5} Ἰοῆπ ΤΙϑβαὰ ΠΆΡᾺ}: βναπ Πα] ἢ 8. Ῥαπη πιὰ ΘΙ] Ὧ λ τς 

σα] ὃ 
98. Απαᾶμοῦ Ιοϑαβ: [αθαὶ ὉὈ]αθὰ τοὐϊᾶα, γνοϊυνοθὶ ὈΪ τὰρ --- 118 

Ραΐα Ὁ}: ἰρΡαὰ Ἰαθαὶ γα ]ὰ, ἀαθγθ τὴ Κ 518}}18 Ὁ 

94. ῬΆΠῸΝ ἰπβαπαϊάα ἱπὰ Αππὰβ σα θαμαδπδηδ ἀἃ ΚΑ] Δῇπ χγυὰ -- 1τὰ 

Ραιηπια τηαϊβἐϊη στα} ]1η. Μο 151 
οῦ ΤΡ ϑοίπαου. Ῥαϊδγιβ γὰβ βία μη 18 18} γἈΥ]8Δ 15. 51Κ. τύο --- 1τῦ 

ῬαΤῸΪΝ ἀοΡαπ ἅὰ παπᾶ: πὰ 8 Ρὰ Ρῖ26 5]ρ01]6 Ρ5 ἰ5ῦ ΤῸ ἢ ἩΝ 
5 αἰαίαικ 18} 4: πθ, πὶ τη. 26 (ᾺΡ 5.18 ΡῖΖ0 5. 6 ΡΪβ 

τηδἰβυϊη5. στ] η8., 58} ΠΙ}}18. γὰ8 βαμημηθὶ Δ ηδὶπλαϊῦ ῬΑ 5 

, ᾿] “" γ , εἾ 2 ’ "ΩΝ , 

21 Τί μὲ ἐρωτᾷς; ἐπερώτησον τοὺς ἀκηχούτας τί ξλά- 
- ) - τα « ον 

ληῦα αὐτοῖς" ἴδε οὗτοι οἴδασιν ἃ εἶπον ἐγώ. 
“« Ἁ 2 “- Ψ ,ὔ τ ἡ - [- -Ὁ 

22 Ταῦτα δὲ αὐτοῦ εἰπόντος εὶς τῶν Ὁπηρδτὼν παρε- 
1 « “-“ ) - ᾿] 

στηχὼς ἔδωχεν ῥάπισμα τῷ ᾿Ιησοῦ εἰπών Οὕτως ἀποχρίνῃ 
- } -» 

τῷ ἀρχιερεῖ; 
2 ’ ᾿ Ὁ ἃ - ᾽ - ᾿] ,ὔ 

238 ἡἽπεχρίϑη αὐτῷ ὃ ᾿Ιησοῦς Εἰ χαχῶς ἐλάλησα, μαρ- 
, , -" -“ ᾿] - , τύρησον σιερὶ τοῦ χαχοῦ" εἰ δὲ χαλῶς, τί μὲ δέρεις ; 

2 ἜΝ 94 πέστειλεν οὖν αὐτὸν ὃ ᾿Αννας δεδεμένον πρὸς 
- ᾿ , 

Καϊάφαν τὸν ἀρχιερέα. 
κι . , 

οὕ Ἦν δὲ Σίμων Πέτρος ἑστὼς καὶ ϑερμαινόμενος. 
᾿ 2 - " -Ὥὶ -“ -Σ»7Ὅ ᾿ ΒῚ 

εἶπον οὖν αὐτῷ ἸΠὴ καὶ σὺ ἐκ τῶν μαϑητῶν αὐτοῦ εἶ; ἠρνή- 
᾿ ἄς ἴὼ 4 ΔΈ 2 δὼ , 14 5 -" ΄ 

σατο ἐκεῖνος χαὶ εἶπτεν “Οὐχ εἰμί. 26 λέγει εἷς ἔχ τῶν δου- 
Ἵ “- 2 ,ὔ ΡΣ Ν ὉΝ ζ » »" Πέ Χ 
ων τοῦ ἀρχιερέως, συγγενὴς ὧν οὗ αἀπέχοιψεν Πέτρος τὸ 

21 Ὦγ15] τύ; ,ὙΟμΔΟ ἢ ἱταρθύ ἄπ το, τηϊβυθυβίαπαθῃ; 65. πηϊβδύθ 
Ἦνα οὔοι ἀπῆν βίθμθη. 22 αἱβαπᾶϊπ ἱπηπηα}] αὐτοῦ εἰπόντος, ΔΌν ΘΙ Ομ 9 
νγοτίβεθ]υπρ. --- βιπ|8 ἃπαρδῃίο βίαπαδπα8)] εἷς τῶν ὑπηρετῶν παρεστη- 
χώς; 5ἰαϊξ πίαπᾶαπᾶθ νγᾶτθ αὐἰβίαπααπᾶβ σὰ ογνψαχίθῃ. --- ραῇ 518} 1οῆπ] 

᾿ ἔδωχεν ῥάπισμα, 58. τὰ Μί. ΧΧΥῚ, 671. --- Ῥαιηπια τοὶ βύϊπ ρου α]1]} τῷ 
ἀρχιερεῖ; διιοῖ ἀΐθβθυ ϑιιβάτιιοῖκ πὰν μου. 328 ἃπἀ0] ἀπεχρίϑη; 65. ἴ0810 
αὐτῷ. --- αἰρβαὰ αθαὶ ν1]14] εἰ δὲ χαλῶς; αἴρβαι - οἴπὶ ἃπᾶθυθῃ 
(4110. 24 Ῥαπυΐ ἱπβαπαϊ44] ἀπέστειλεν οὖν (ϑῖπ δέ) ΒΟΊ], Δ0 83 -- 
ἀπέστειλεν. --- Ῥᾶτητηᾶ πη βίϊπ σι α71π] τὸν ἀρχιερέα; ἃιοῖι ἀ10856 Ὀθπθη- 
παπρ πὰτ πὶ 71. ἀγοίτηα!. 256 γὰ5] ἦν ἴπ ΔΌΜ ΘΙ ΟΠ ΠΟΥ β00] Πππρ’. --- ἸΡ 
8 αἴαϊαῖκ] ἠρνήσατο ἐχεῖνος οὔογΥ ἠρνήσατο οὖν ἐκεῖνος" Ὑ6]. 11. 16- 
ἄοτ βίης ἢ σοπᾶὰ βροτοί: ,1110 δυΐοπι πορᾶνῖ ̓. --- π6} Ζυρθδβούχί. 
26 58} π|}}18 γ85] συγγενὴς ὦν, ,154ι6 - οταί᾽, 8.10 υπᾶ χὰ Μί. ΧΧΥΤΙ, 51. 
-- Ρυκ βάῃν 1ΚὉῈ ἐγώ σὲ εἶδον, 5. τὰ ΧΥ͂Π, 6. ὙΙΘΙ]ΟΙΟμύ τὰν δυο ἀϊ0 
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ΔΌΒΟ: ἩΪΠ ΡῈΚ ΒΔΠΥ 1κ ἴῃ δαγύσαγαδ 1110 πη ὺ 217 βαιἢ 

αἰὐγα δἴδιαις Ῥαϊύγιιβ, 18} 5ὰπ5. πᾶπ τ ΚΙ. 

τα --- 176 28 10 οἷβΒ ἰδῦμαη [ΙΘθὰ [τη Κα]αἤη ἴῃ Ρ Αἰ ΟΙ δὰ; 

Με 315 βᾶπ.}} νὰ ΤὨΔΌΤΡΊΗΒ. 

Ἰν ΞΞ ΓΡ οἷ5 πὶ ἰΔα]θάσῃ ἴῃ Ῥγδιύουτϊα, οἱ πὶ ὈΙβδα]ηοαθα θ᾽ η8, 

ἃ τηδί θα οίπα ρᾶθχα. 29 βϑτα} αἰϊαα]α αὐ ῬοΙ]αὐαβ ἀπ ἴῃ 
78} 40: ἔγὸ ὙἹῸΠ6 ὈΔ11710 ἃπᾶ βᾶπδ τηϑηπᾶη 80. ΔηαΠοἊπ 

78 αθρὰμ αὶ ᾿πηπηᾶ: Π1}} Ὑ65] 88 ὉὈ1]Π00]15., πὶ βρῶ γϑὶβ αὐρθ- 

Ὀοηἃ Ρὰ8 ἴπἃ. 81 βάγαἢ 60 ἴθ ῬοΙ]αίαβ: ΠΙΠ10 ἰπἃ 788 

18} Ὀ1 νὐοᾶδ ᾿χυδυδηηπηὰ 500}10 ἰπἃ. 0 οἷβ φθραπαἢ ἀὰ ἱχηπηᾶ 

Ταάαϊοὶβ: ὉΠ518. ΠΩ] 5Κα14 ἰϑὺ ἀϑαϊ 8 ΤηϑηΠ6 ΔΙΠΌΙΙΊΟΠΠΗ. 

ἌΓ ΚῸΛ 2 } , 6 γ - , Π 2 - 7 
ὠτίον Οὐκ ἔγω σὲ εἰδον ὃν τῷ κήπῳ μετ᾽ αὐτοῦ; 21 παλιν 

δ} 2 , Ν 3ὴη7 2ὴ » 2 ’ 
οὖν ἠρνήσατο Πέτρος, χαὶ εὐϑέως ἀλέχτωρ ἑφωνησεέν. 

ΩΣ Ν 39 - 2 .- .“- 

28 "ἄγουσιν οὖν τὸν [ησοῦν ἀπὸ τοῦ Καϊάφα εἰς τὸ 
πραιτώριον" ἦν δὲ σιρωί. 

2 Ἄ - ’ Καὶ αὐτοὶ οὐχ εἰσῆλϑον εἰς τὸ πραιτώριον, ἵνα μὴ 
- 2 , 7 - 2 ς 

μιανθῶσιν, ἀλλὰ φάγωσιν τὸ πάσχα. 29 ἐξῆλθεν οὖν ὃ 

Πειλᾶτος πρὸς αὐτοὺς καὶ εἶπεν Τίνα χατηγορίαν φέρετε 
- , 2 Ὁ χατὰ τοῦ ἀνθρώπου τούτου; 80 ἀπεχρίϑησαν χαὶ εἶπον 

»ἃ Ἕ Τῷ Ὁ] , 

αὐτῷ Εἰ μὴ ἦν οὗτος καχοποιός, οὐκ ἄν σοι παρεδώχαμεν 
ἈΦ ΉΝΟ ς μ} ; 2 - ς --- 7: δέον .ς -Ἣ αὐτόν. 81 εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὃ Πειλᾶτος “Ι͂ἀβετε αὑτὸν ὑμεῖς 

-- 7 2 -»Ἥ Πς 

χαὶ χατὰ τὸν νόμον ὑμῶν χρίνατε αὐτόν. εἶπον δὲ αὐτῷ οἱ 
3 - - , ) - ) 
Ιουδαῖοι “Ημῖν οὐκ ἔξεστιν ἀποχτεῖναι οὐδένα. 82 ἵνα ὃ 

ἴταρο πιο ἢ ΟἾπ6 οἰ πΠπ55 διῇ 416 βίθ!]ππρ, ὙΡῚ. 1,0. ΥΙἼΙΠ, 2ὅ ᾿Ὦν88 5181 88 τίς 
οὗτός ἐστιν. 80 ᾿νὰ ἴδύ πᾶπιο βοὶπ τί σοὺ ὄνομά ἐστιν. 28 ἴῃ οἷδ ἰδυ πὰ] 
ἄγουσιν οὖν; 4111 ἀαΐοιη αἀἀποιπί᾽. --- Ρταϊ ουϊιπ] τὸ πραιτώριον; δυϊο- 
ΟὨΙΒΟ6 ἴοτη, ψὶ86 Μο. ΧΥ͂, 16; ἀἄδπθρθι φῥταϊίουϊα ὑπ ῥταϊίαυχσία (16 
Ττασδᾶαὶ, Τιρκαυποίἰάδιβ, αανϊραϊυ»). 29 αὐϊαα]α υἱ] ἐξῆλθεν, 5. σὰ 4. 
Π 00 μαῦθη δῖον ἀπο ΒΟ ἔξω τπδοῖ Πειλᾶτος, Δ{ΡῚ γρ ἴὉΓᾺ8. ὭΔῸ πρὸς 
αὐτούς. 80. γοῖ8] ζΖυροβοίψι. ---ὀ 87 σον ἵπ ΔΌΝΘΙΘΠΘηΟΥ Βύ}]] Πρ’, 
81 10 οἷ5. ἀορυπιῇῃ --- Τπ4416015] εἶπον δὲ --- οἱ ᾿Ιουδαῖοι; οἷ8Β συροβοῦζί, 
Ὑ611 ἀοὁΥ αοίοθ ρονομπύ 81 ἁὐΐ 10 5 5] θοῦ [Ὁ]ρ᾽6η ψιι Ιλ5θθι υπᾶ Τυάαϊοῖβ 
Ζυοτδῦὺ ἈΌΘΥΒΘΠθη ναγτά. Υρ]. 40 1Ρ 618 Ἰισορ Ἰάθάτη Ὁ11αἱ ἐχραύγασαν οὖν 
πάγζες. ΧΙΥ͂, 8. 10 ἘΠΊΡΡυ5. φαρυ ἀπ ἱπιπηὰ λέγει αὐτῷ Ῥίλιππος, 
ΤΧ 2 ΟῚ 48} λέγει, ΧΥῚ, 19 10 Ἰοδ15 νἱβθ} ἔγνω οὖν ὁ ᾿Ιησοῦς, 
ΧΥΤΙΙ, 25 10 βοίτηοι. Ῥαϊίσιιβ νὰβ ἣν δὲ Σίμων Πέτρος. --- τιᾶππθ] Ζιι- 
σοβούχί, 5, σὰ 1,0, ΥἼΠ]|, 49. 
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32. οἱ γαυγαὰ {γαα]π8 ἀϑί]]πο θοαὶ, Ραύοὶ ἃ} θαμαν)]δη 8. ἢν]- 

ἸοϊΚαυητηὰ ἀδαραὰ δα α σαν ίδῃ. 

9. λ]αΡ ἴῃ φῥγαϊϊζαθγῖα αἰζτα ῬοΙ]αὔτπι8 1811 γορὶαα [Θϑὶ τὰ} --- 118 

φΆΡαΝ ἱπιπιὰ : μὰ 18 μ᾽ αἀληβ Πιάαὶοὺ 34 ἃπαάποῦ [6818: ἀΡὰ Μ ΟΝ 

Ρὰ5 5.1 Ρὰ Ρβαΐὰ αἰρὶβ, Ρᾶὰ Δ βΡαγαὶ ΡαΒ αΘΡὰ} Ὀ τη 

δῦ Απάμοῖ Ῥοιαΐαβ: γαϊδοὶ Κα Πιάδῖαβ ᾿πιῦ 850. ΡΙαἀἃ νΡ -- 119 
βϑῖπα 18} σα] ηβ πα] ἢ) ΡὰΚ 1η18: γὼ ραίαν] 68 ὃ 

90 ἃπάμοῦ Τοϑὰβ: ΡΒ παδηρ αν] τηθ]ηἃ πἰβῦ τι8 βαχηχηὰ [ἸΠν δι. 

'θ ὰ8 Ραιηπιὰ [αἰ σ νι γϑϑὶ τηθίηὰ Ρἰπαδηραγα], ΔΙ ΡΡαὰ δἃη6- 

θαμΐοβ. πιϑὶπαὶ πβαδιαϊ θα θῖπα, οἱ πὶ ρα] ΘΥ 08 γϑϑ]αα Πα αχ ; 

'ρ πὰ Ριπαδηραγαϊ πηθῖηὰ πἰδύ βᾶΡΤΟ. 
81 Ῥαχγαΐ 4} πη ῬοΙϊαῦμβ: ἃ. ΠᾺ} ΒΔ Π5 18. μὰ ϑὺρ --- 180 

Δ ΠαΠα ἤδη 5. Τθϑὶ8 (480): Ρὰ αἸΡ18. οἱ Ριπαδηβ ἰπὶ ΙΚ. ὅ Ἀμῃ 

χό " ΨΩ δε νς στῇ φῇ «“ Ἄς ἱ , , 9 , 

ὁγος τοῦ χυρίου πληρωϑῆῇ, ὃν εἶσεεν σημαίνων ποίῳ ϑανάτῳ 
2 

ἤμελλεν ἀποϑνήσχειν. 
ε - " . 7ὔ - 

88 Εἰσῆλθεν οὖν εἰς τὸ πραιτώριον πάλιν ὃ Πειλᾶτος 
τυ ,ὔ ν 2 - Ἀ - 3. - ἫΝ ἥν ὑξ Ν 

χαὶ ἐφώνησεν τὸν Ιησοῦν χαὶ εἶπεν αὐτῷ Σὺ εἰ ὃ βασιλεὺς 
- 2 ν ᾿ ἢ , ΑΝ. “«Ὸ΄ὌὙ.0 ε ὌΝ" - Ἀ -- 

τῶν Ιουδαίων; 84 ἀπεχρίνατο ὃ Ἰησοῦς -«Α΄φ᾽ ξαυτοῦ σὺ τοῦτο 
ν᾽ Ἕ - 

λέγεις, ἢ ἄλλοι σοι εἶπον περὶ ἐμοῦ; 

8ὅ ““πεχρίϑη ὃ Πειλᾶτος Πἤήτι ἐγὼ ᾿Ιουδαῖϊός εἰμι; τὸ 
ἔϑνος τὸ σὸν χαὶ οἱ ἀρχιερεῖς τταρέδωχάν σέ μοι" τἰ ἐττοίη- 

2 . 

σας; 80 ἀτπτεχρίϑη Ιησοῦς Ἣ βασιλεία ἢ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἔκ 
τοῦ χόσμου τούτου. εἰ ἔχ τοῦ χόσμου τούτου ἣν ἡ ἐμὴ βασι- 

, δὰ , ν «ς γ Ν 2 , ς! Ν - 
λεία, οἱ ὑπηρέται ἂν οἱ ἕμοὶ ἡγωνίζοντο ἵνα μὴ πιαραδοϑῶ 

- »Ὶ ν ,ὔ -- ᾿ -- , φής ἈΞ μ᾽ ὯΔ. Ἴ - 

τοῖς ᾿Ιουδαίοις" νῦν δὲ ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐντεῦϑεν. 
ἘΣ Ε] - - 2 ΠΝ ς Ρ 51 Εἶπεν οὖν αὐτῷ ὃ Πειλᾶτος Οὐχοῦν βασιλεὺς εἶ σύ; 

2 ’ ς}) - τὶ 7, ο , . ἌΡ ἢ 
ατιεχρίϑη 0 ᾿Ιησοῦς Σὺ λέγεις ὅτι βασιλεὺς εἰμι ἐγω. 

836 υβᾶσυδι!Ιαοαοῖπα, ἅϊ16 Παπβομυ ἀϑἀαυπαοαϊάοῖπα. 587 48} ἢ6] 
ἀΌΤΟΝ γοβθ 6 118, 85. Ζὰ ΥὟἼΠ], 46. 

52 ἴγδυ]1}8] τοῦ χυρίου ΟἸὨτγγΒοδύ. ἀπᾶ οἰπῖρο 1ἄπρονθ Πδηἀβο χθη 
- τοῦ ᾿Ιησοῦ, 1,2 τοῦ ϑεοῦ. ὙἱΘΙ]οΙο  οπίϑίαπα ἀ16 ἅπάογαηρ ΠῸῚ δι 
ἘΠ ΚΌΤΙΙΘΉΘΥ ΤΟΙ ΠΙΒ06ΠΖ 85 45 οἷ᾽ ὙΙΔοΥΚΟμσοπᾶθ ναυγὰ [τυ] 8. 
88 ρα]41}} εἰσῆλθεν, 65 ἔθ }10 οὖν. 84 δῃάμο!] ἀπεχρίνατο; ον ὈΘρίπηΐ 
π ἀξεπ βυ θο 80 6η ΠΔΠἀβο ΠΥ θη βθοίίοη 179. --ὀ  δδδαυ] -- αἵ -α, νυὙρὶ]. 
ἀρυῃνορίάα 1,0. ΧΥΠΙῚ͵ 38. 856 ναϊίε1}] μήτι; ἀδ5856106 ποτύ 1 Ο. ΧΥ͂Ι, 6 
αὐ 12018 γαϊΐθὶ β61}1α πρὸς ὑμᾶς τυχὸν παραμενῶ; ,θυΒ5 Βοῖῦ δπ᾽, 8. 
ατίπητη ὅτ. ΤΥ Ρ. 260. 86 τηρῖπα Ριπαδηραγα!]}] ἡ ἐμὴ βασιλεία ΟἸγγβοϑύ. 
ῬΡΡΡΙ Βῖη (ἀγθίτηδ]) --- ἡ βασιλεία ἡ ἐμή. οι Οοίθ’ ᾿ἰδῦ ΘΙ ροποῖρ 
αἴθ ροββθββῖγα πδοῃζΖιιβθίζθῃ, 5. 37 ὑπᾶ χὰ Μύ. 111,8. 87 δὴ πὰ}}] οὐκοῦν ; 
ποῖ --- οἷν, 58. Ζῃ 1 Οἱ ΥἱΙ, 16 υπᾶ ὕδοΣ δὴ Ζὰ 7}. ΙΧ, 860. 
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τρᾶ -- 181 Ικ ἀὰ βῆ οαὈΔαΤΔηΒ ἰὴ 18} ἀπ ῥδιημη8, α81η ἴῃ 
ΡῬαμητη [αϊγγαι οἱ γοϊύνοα]αι 8 η}81; ἢγαζα 5861 ἰϑὺ 5ππ- 

7105, ΠαιβοὶΡ ΒΌΠΡΠΟΒ πηθὶηδῖΖ08. 98. βᾷη8}} 4 ᾿πητηᾶ ῬΒΙ11δ- 

ἴὰ85: γἃ ἰϑῦ 850. 80η]6 ὃ 18} βαΐύα αἰρβᾶμα 8. σα] αὖ ἀὰ [π- 

ἀδίθτη, 18} 4 1π|: 

ΤΡΌ --- 182 κ δἰποόμπη [ἈἸΥ1Π0 πὶ ὈΙριύα 1π ΡῬΔΙΏΠηΔ. 
ἐρος τ 89 1Ρ ἰδὺ Ια ἰχν1β οἱ αἰπᾶπα ἰχγὶβ {γ]οδι ἴῃ Ῥᾶβχᾶ; 

Με 8392 ΥἹ] Ια πὰ οἱ γα] οίαιι ᾿χυ]β ρᾶπὰ Ρπαδη [πι4810 ὃ 

τρὰ --- 184 40 10 οἷ58 πτοριἀθάπη αἰτῶ 8118] αἰβαπάδηβ: π6 βδῃδ, 
δο Σὰ ἘΚ ΒΑΓΑΌΡαπ. 581 Ρᾶπ γὰϑ 88 Βαιδῦθ ἃ νϑ]α66]ἃ. 

γρ6 --- 188 ΧΙΧ, 1 Ῥᾶπὰΐ βᾷη πη Ῥοιαύβ [68 12} ὑϑο]αρον. 

Μὸ 3012. 18.}} βαΪ σααταιμῦθὶβ ἀδυαπάθπ υἱρ]α ἀ8 Ῥαθτπαμῃ 18} σα ]ὰ- 
σἸάθαάπῃ ᾿ησηᾶ ἃπῶ ΒΔ, 18} γαβυ)ϊ ραυγρυτοαδὶ οαγδϑὶ- 

29 Ἀ .Ἵ - ὔ] ἈΝ ΒῚ -Ὡ ΝῚ η " 

Ἐγὼ εἰς τοῦτο γεγέννημαι καὶ εἰς τοῦτο δληλυϑα εἰς 
τὸν χόσμον ἵνα μαρτυρήσω τῇ ἀληϑείᾳ᾽ πᾶς ὃ ὧν ἕχ τῆς 
2 ,ὔ 3 , - - , 2 ᾿ς νν,. . 

ἀληϑείας ἀχούει μου τῆς φωνῆς. 88 λέγει αὐτῷ ὁ Πειλᾶτος 
8.0 2 2} Ν - υ Ν δ, γ5-" Ν 

Τί ἔστιν ἀλήϑεια; καὶ τοῦτο εἰπτὼν πάλιν ξξῆλϑεν στρὸς 

τοὺς Ἰουδαίους, καὶ λέγει αὐτοῖς 
2 Ν 2 ’ ΒΒ ΊΑΑΙΝ ιν. 7 2 2 - 

Ἐγὼ οὐδεμίαν αἰτίαν εὑρίσχω ἕν αὑτῷ. 
: -Ὁ - 2 

89 Ἔστιν δὲ συνήϑεια ὑμῖν ἵνα ἕνα ὑμῖν απτολύσω ἐν 
- Ψ ᾿ ,7 Ξ᾿ ΡῚ Ἷ- - Ν ,ὔ - 

τῷ πάσχα᾽ βούλεσϑε οὖν ἀπολύσω ὑμῖν τὸν βασιλέα τῶν 

Ιουδαίων ; 
40 Ἐκραύγασαν οὖν πάλιν στάντες λέγοντες Τὴ τοῦτον, 

Ψ - μ᾿ - 

ἀλλὰ τὸν Βαραββᾶν. ἣν δὲ ὃ Βαραββᾶς λῃστής. 
ΕΊ .ω 2 - 

ΧΙΧΣΧ, 1 Τότε οὖν ἔλαβεν ὁ Πειλᾶτος τὸν Ιησοῦν καὶ 
ἐμαστίγωσεν. 2 χαὶ οἱ στρατιῶται τιλέξαντες στέφανον ὃξ 

- ἣ 3 ΡΟ 

ἀχανϑῶν ἐπέϑηχαν αὐτοῦ ἐπὶ τὴν χεφαλήν, καὶ ἱμάτιον 

40 Ὠτορίάρθάυπ, γὸπ ᾿ἄπρουου παπᾶ ἴῃ Βγχοϊπάθάσῃ ρϑαπαογί. 
ΧΙΧ, 2 νἱρῖα Μαββιιᾶθπ, Ηθυπθ, ἀϊ6 Παπαβο τ Ὑἱρ0]α, Ὑγἃ85 ἀἷθ οἰ Ζῖρθ 
σούίβομο ἴοστα τηϊῦ ΡὉ ψᾶτθ; νἱρῖα Μο. ΧΥ͂, 11. 

88 Ῥαπυ}}} συροβοὺσέ πῖο ΧΙΠ, 86. --- 50 50}}8] ἀλήϑεια,, ἰδία 
γουῖίαβ᾽, τὴἱῦ γϑυδοΒ ΠΟ θπὴ ποθοπβίπη, Μ10ὸ 1 Ο, Χ, 19. ὙοΙρ]. δῖ χὰ 
1 Τίπι. 111, 16. --- ᾳ«ἰβαμά8] εἰπών, 68. ἔθ}1 πάλιν. --- δὰ 48} χαὶ 
λέγει; τοὶϊν ἄϊοβοι πουίθῃ θορὶπηῦ ἵπ ἄθῃ ρυΐθοῖι. Πδη ἀβομυ θη. βθοίλοη 182. 
89 οἱ ἐταϊοίαι. 2.18] ἀπολύσω ὑμῖν; ἄθι Ὁ]Ο586. οοπ]απούϊν [Ο]ρῈ πῖθ δυΐ 
γἱ] απ, βοπάοθτη 65 ὙΪΠΓ βύθίθ οἱ χιιροβούψί. 40 10 οἷβ γοριἀθάπῃ] ἐχραύ- 
γασαν οὖν, 85. τὰ 81; δἃ0.. 58} ἰδὺ συροδοίαί. --- 8 ΒΑΤΔΌΡ88)] ὁ α- 
ραββᾶς, ἄθν ΔΥῦι 0} νουδομ οἷν υνῖο Βοὶ ἀθπιβο]θπ πᾶπιθη ΜΟ. ΧΥ, 1; 
γρι. Τα. ὙἹ, 11. 



ΨΩῃ,Ρ 

Φοιδηποβ ΧΙΧ. 1927 

ἀρᾶπη ἱπἃ, 8. 78} ἀΘΡὰμ: ᾿8}18, Ρ᾽αἀδηβ Τα αῖθ: 741} σΘθπη 
ἰτητηδ 5] Δ} ϊη5 Ἰοῆη. 

4 Αἰ α]α αἴτα αὖ ῬοΙ]αῦπθ 18}} (Ρ ἴπι: 881 ΔΕ ]}1ἃ ΓΡᾳ Ξε 180 

ἰχγὶβ πὰ αὖ, οἱ Ὑἱδθὶ}ρ Βαΐθὶ ἴῃ ἰτηχτηὰ πὶ ἃἰποιαπ αἰτίη Ὀἱραῦ. 

ὅ Ῥαᾶσγαδ ἀϑιἀ]1ὰ αὖ [0818 θαϊτα 8. Ρᾷπα ΡΔΆΓΠΘΙΠΔΗ 0 --. 187 

γὰρ 1 ΡῸ Ὀδαγραχοάοη γαϑί)α. 78} Δ Ρ ἴπ: 88 δῦ 88 τη ππὰ. Μὸ 201 
ὃ Ῥαγαΐ ὈῚΡῸ βθῆγαη ἴπὰ Ρᾶϊ πηαϊϑύδηβ οὐ] 5 18} ἃπα-- σρὴ --- 188 

Ὀαμΐοβ, Βτοριἀθάπη αἰ βαπἀΔἢ8: ὈΒΗΓΆΤΘΙ, ὈΒΉΥΔΙΊΟΙ ἰΠὰ. ἀκ οω, 

Θὰ} ἴπὶ Ῥοιϊαῦαβ: ὨἰτὴΡ ἴπὰ 78 7.}1 ΠΥ Μ]}1ρ; ρω  ἐδ 

ΤΡ 1΄1κΚ ἰαϊτῖηα ἴῃ ᾿πηπὶὰ ἢ Ὀ]ρΊία. ΤΥ τς 190 

1 Αμαμοίαη ᾿πηπὴὰ Τα 18: Ὑ618. ὙἹδῸ} μη, 781} ὈΪ νὰ --- 191 

βασι υἱΐοάα ἘΠΒΑΙΔΙΏγηἃ 5.81] οαΒυ]αη, ἀηὔθ 51Κ 5110 ῃ 
σῚΡ5. ϑὅππὸ σαίανϊαὰ: 

“ 3] " Ὁ 

πορφυροῦν ττεριέβαλον αὐτόν, 8 χαὶ ἔλεγον Χαῖρε, ὃ βασι- 
Ἂν - ν Ζ ἴων [4 

λεὺς τῶν Ἰουδαίων" χαὶ ἐδίδοσαν αὐτῷ δατιίσματα. 
) - ὔ “- 7 -Ὁ 

4 Ἐξῆλϑεν πάλιν ἔξω ὃ Πειλᾶτος καὶ λέγει αὑτοῖς 1δὲ 
» τς τὰν 3 ὅὼν 2) ς, - ο’ "] 2 - 2 , .. ἃ 

ἄγω ὑμῖν αὐτὸν ἕξω, ἵνα γνῶτε ὃτι ἕν αὐτῷ οὐδεμίαν αἰτίαν 

εὑρίσχω. 
2 - Ύ 2 σΑϑ - : - 2 

ὅ Εξῆλθεν οὖν ἕξω ὃ ᾿Ιησοῦς φορῶν τὸν ἀχάνϑινον 
-Ὁ- ΡῚ - 

στέφανον χαὶ τὸ πορφυροῦν ἱμάτιον. χαὶ λέγει αὑτοῖς “1δὲ 

ὁ ἄνϑρωστος. 
6 Ὅςτ ᾽ τὸ 2 Ἀ « 2 -Ὁ- Ν « ς ’ὔ 

ε οὖν ἴδον αὑτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ ὑπηρέται, 
Ύ ’ 2 

ἐχραύγασαν λέγοντες Σταύρωσον, σταύρωσον αὐτόν. 
- ς -" - 

““ἔγει αὐτοῖς ὃ Πειλᾶτος “άβετε αὐτὸν ὑμεῖς καὶ 
σταυρώσατε" 

᾿Εγὼ γὰρ οὐχ εὑρίσχω ἐν αὐτῷ αἰτί "γὼ γὰρ οὐχ εὑρίσκω ἐν αὐτῷ αἰτίαν. 
-ὦὡ ᾽ - ε - ’ὔὕ Ὑ] 

1 “πεχρίϑησαν αὐτῷ οἱ Ιουδαῖοι ΠΙμεῖς νόμον ἔχομεν, 
" Ν Ἀ ͵ ς - Ψ 2 -Ὁ 

χαὶ χατὰ τὸν νόμον ἡμῶν ὀφείλει ἀποθανεῖν, ὅτι ξαυτὸν 
ϑεοῦ υἱὸν ἐποίησεν. 

ΧΙΧ, 8 Ρίπάδλπ5)] ὁ βασιλεύς, ἄαροροθ Μο. ΧΥ͂, 18 Ριυᾶαπ βασι- 
λεῦ. 4 αἰᾶᾷ]4)] ἐξῆλθεν ϑἴπ ΤΡΡΡΙ 1ύπιι γρχαα ἐξῆλθεν οὖν, χαὶ ἐξῆλ- 
θεν. --- ἴπ πηπιᾶ πὶ δίπομαη ἰαϊστῖπο Ὀ]ρα0)] ἐν αὐτῷ οὐδεμίαν αἰτίαν 
εὐρίσχω ὈΡΡΙΈΘΉΗΚ οοί --- αἰτίαν ἐν αὐτῷ οὐδεμίαν εὑρίσχω; ἴπ Ὀϊραΐ 
ἔθτη ΡΒ θυ ΘΙ σμθπ, ἀοοἢ βἰπηρσοιηᾶθθ, ἀαροσοη ΧΎΠΙΙ, 388. ΧΙΧ, 6. Ὀἱρὶία. 
ὅ βάτΌΝ τι 447 αὐ [6508] ἐξῆλθεν οὖν ἔξω ὁ ᾿Ιησοῦς πυν Κ͵΄.44--- ἐξῆλϑεν 
οὖν ὁ ᾿Ιησοῦς ἔξω. -- 88 15} ἴδε οὔον ἰδού; 1, 29 581 88 ἰδὲ Ὑἱβτὰβ ρῸΡ8 
ἴδε ὁ ἀμγὸς τοῦ ϑεοῦ. Μαββτηδπη γοχτηθίθί 8581 δἃ τηᾶππα. 6 δ ἰϊκ [αἱ- 
τίπα ἴπ ἱπητηα πὶ ὈϊρΊία] ἐγὼ γὰρ οὐχ εὑρίσκω ἐν αὐτῷ αἰτίαν, αὐνοὶ- 
σμθπᾶθ Ὑοσ βίθ]απρ, σα βυπὺ] ϑεοῦ υἱόν 5.1.1 ἀπᾶ νἱο16 ὔπροτθ μαπᾶ- 
ΒΟ τΙ θη --- υἱὸν ϑεοῦ. 
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τὺ --ς 192 8 ΒΙΡ6 ρδῃδιυβιαα Ῥο]αύαθ βαΐα νϑιγ, τη815 οἰ ΐα 518, 

9. 18} φΆ]ΔΙΡ ἴῃ ρῥταϊζαθτα αἴτα 718} 4ΔΡ ἀπ [ΙΘϑπἃ: ὨγαΡΙῸ 

ῖ5 βΡὰ 9 10 [6818 ἃπαδγδαγαὶ πὶ σαΐ ἸΠη1η8. 
τΥρ; -- 198 10 Ῥασὰἢ 40 ᾿πηπ]ὰ ΡοιἸαίαβθ: Ἃ 218 πὶ το θὶβ Ὁ ηἷὰ 

γαϊδὺ βαῦοὶ νὰ] 1 ἃ1 ἘΒΏΥΔΙ 7. η θὰ 180} γα! ἀπ 1 81} [τἃ- 

Ἰούδῃ ρυκῦ 11 ἃπαποῖ [6885: Ὡ] δἰ ὐθ 618 γα] απίη]6. δἰπ μη 
διηδ, ΤῊΪΚ, Π1}} ὙΘ8] ΡῈ5. δὐρίθαη ἱπρΡᾶΡΙῸ; ἀπ} 6 58. ρ] θυ) Πα 8 

τὴἶκ Ρὰ8. τηδχθίη αν ῦ Παρθαϊὰ. 12 ΤΠ} Ῥδιηϊηᾶ 50- 

1 Ῥοι]αύαβ [γα] θίαη ἰηᾶ; 1ρΡ Τ641618 ὨγορΙἀθάπη αἰρᾶπαδηβ: 

780841 βᾶπᾷ [1] 6 018, 1 185. ΠῚ] ΟΠ 458 ἸΚαϊδαγα; 8ἃ γᾶ ἢ 126] 
Ρίυδαη 51κ 51108πη ἰδα}}0, ἃπαβίαπα!ν ἸΚαϊβαια. 18. βᾶπιῃ 
Ῥοι]αῦαθ μὰ] 8. Ρ1Ζ6. ... 

8 Ὅτε οὖν ἤχουσεν ὃ Πειλᾶτος τοῦτον τὸν λόγον, μᾶλ- 
λον ἐφοβήϑη, 9. καὶ εἰσῆλϑεν εἰς τὸ τιραιτώριον στάλιν καὶ 

-- ο μΥ -- Ψ 2 

λέγει τῷ Ιησοῦ Πόϑεν εἶ σύ; ὃ δὲ ᾿Ιησοῦς ἀπόχρισιν οὐχ 
δύ τω 

ἔδωχεν αὑτῷ. 
5 ΟῚ ω ω 3 -- 2 

10 “έγει οὖν αὐτῷ ὃ Πειλᾶτος Ἐμοὶ οὐ λαλεῖς; οὐχ 
ΟῚ [9] 2 , 2) - ’ δε Ὁ , 2, 2 
οἶδας ὅτι ἐξουσίαν ἔχω σταυρῶσαι σὲ καὶ ξξουσίαν ἔχω ἄπο- 
Ῥϑ ) ) Ξ, 2 5 ) 

λῦσαί σε; 11 ἀπεχρίϑη ὃ ᾿Ιησοῦς Οὐχ εἶχες ἐξουσίαν οὐδε- 
, 3: ἐν - 2 ΝΥ εν ἘΣ ’ Ψὕὔ 5. Ν - 

μίαν χατ᾽ ἐμοῦ, εἰ μὴ ἣν σοι δεδομένον ἄνωϑεν" διὰ τοῦτο 
ς “ , , ς ,ὔ 27 γ ’ 

ὃ παραδιδοὺς μέ σοι μείζονα ἁμαρτίαν ἔχει. 12 ἔχ τούτου 
- -“ 2 5 -" ,ὔ 

ἐζήτει ὃ Πειλᾶτος ἀπτολῦσαι αὐτόν" οἱ δὲ Ιουδαῖοι ἐχραύγα- 
ἤν ὔ 2 τ -- ) [ ) ΨἼ ’ “- , 

ζον λέγοντες Ἐὰν τοῦτον ἀπολύσης, οὐχ εἰ, φίλος τοῦ Καισα- 
- - 2 ὃ .- 

ρος᾽ πᾶς ὃ βασιλέα ξαυτὸν ποιῶν ἀντιλέγει τῷ Καίσαρι. 
ΕῚ -- ἊΝ -“Σ“΄ , ΄, 

18 ὃ οὖν Πειλᾶτος ἀχούσας τῶν (λόγων τοὐτων)..... 

10 βαχυ}]} οὖν --- [610 δῖπ Δα. --- υβγατη]δη - τα]θίαμ] σταυρῶ- 
σαι --- ἀπολῦσαι ὌβΡΡΙ ἬΚΙ, οοὐ 10} νρ ---ὀ ἀπολῦσαν --- σταυρῶσαι. 
11 αἰμίοαοῖ5] εἶχες --- ΑΡΌΡΡῚ ΤΠ, ἔχεις. 12 Ῥί26] τῶν λόγων τούτων, 
5, Ζὰ ὙΙἜ, 140: 



Αἰναθρο] ο μα Τὰ Κὰπ ἀπαβίο 61}. 

1 {{πἴ8 τὰ 015. πιδηᾶραϊ ἀπρτππιιη Π]6]]8 1} Ἰπβα ἢ ὈΪ Ρ08 ἃ -ι 1 
σα Πα γοἰβι ἀομβ. ἢ πη8. γα η5, 2. 5ύάϑυθ ἃμδ Π]ΠαΠ πη818 Μ᾽ ἴ 
βαϊοὶ ἴγαπὶ ὑὐπιηλϊϑύϊη 511 ὈΠΒ] 1108. 18} Πα 05. ὙΘϑ ἢ ΡΒ 

γαῦτϊθ, 9. σ] ΘΙ Καὶ 78}} Τη15. 18} ΔΠτηΪη Ὑοὶ δ Πηἃ [ὙΠ] 

ἀπαβϑίο 61 πη] Δ]]απ οἸασρναθα ἃἰαυ]αἸβ μα] ΘΠ 8 810 ΡΒ 

Π]6]]8π, θα βία Ῥαϊδαΐθι!, 4 οἱ ρα Καμηδ 18 Ρ1Ζ6 ὈΪ ΡΟΘ] ρσἃ- 

8 15108. 15 νασσαᾶθ ἃϑίαθ. ὅ γὰβ ἴῃ ἀδσαμη Ἠρτοᾶθβ Ρἰ ἀΔη]8 

2 

Εὐαγγέλιον χατὰ “Τούχαν. 

1 ᾿Ἐπειδήτεερ ττολλοὶ ἐπεχείρησαν ἀνατάξασϑαι διήγησιν 
σιερὶ τῶν “τεττληροφορημένων ἐν ἡμῖν πραγμάτων, 2 καϑὼς 

παρέδοσαν ἡμῖν οἱ ατι᾽ ἀρχῆς αὐτόπται χαὶ ὑπηρέται γενό- 
- ΄ 27) ) Ν ,ὔ ϑ δὰ 

μενοι τοῦ λόγου, ὃ ἔδοξε χαμοὶ παρηχολουϑηχότι ἄνωϑὲεν 

χιᾶσιν ἀκριβῶς κοϑεξῆς σοι γράφειν, χράτιστε Θεόφιλε, 
4 ἵνα ἐπιγνῷς περὶ ὧν χατηχήϑης λόγων ἀσφάλειαν. ὅ ἐγέ- 

ἘοΙσοπᾶρ Ὀυπο δύο 4685 Τιοᾶ8 51π4 ἴτὰ Οοαθχ Αγροηίθιβ ου Πα] 6}: 
Ι,1 -- Σ, 80. ΧΙΥ͂,9 --- ΧΥΙ, 24. ΧΥ͂ΙΙ, 8 -- ΧΧ, 46, πῖομύ ρδῃΖ 
3; ἄθ8β φυὶθοῃίβομθη ἐἰθχίθβι ἰὐθουβομσ: ἴῃ Οοᾶ. Ὑιπᾶον. Αἰἷναρρθ1]0 
Ραϊστὴ ΤοΚϑη. 

{ὐθου βου: δπδϑίο 61} αἸο5. ΠῸΣ ἴπ α΄. ΒαΠἀβο Υοι, ΔΌΘΥ ἴπ 
ἉΠάΘΥΟΙ 56] ὰπρ’: ποθι ΘΥ̓ΔΠΡ᾿ΘΙ1Π1 5, [,. Ι, 1. υπίρ γαῖ 615] ἐπειδήπερ, 
Ξε- 4ιομῖδπι, ,4α 11᾽; γΥρ]. ΧΥ͂ΠΙ, 14, -- δ α]]αγοϊ [4015] σιεσπληροφο- 
ρημένων; {[Ὀ]]ανοίβαπ 1 ΟΥὝΥ, 11 ΞΞ ιπεύϑενν, 1. Ὁ ΧΙ; 20 ΠΑ ΡΙ ΒΩ 
ΓᾺ]] αν θῖβαὶ 581]. ταῖς φρεσὶν τέλειον γίνεσϑε; φΑξαΠαγοἰβίἀοπρ 180 
»Ζ11 ΥΟΙΊΟΥ Κοηΐηϊ8 ρΘΌτδο ̓; σΘΠΔΠΟΥ 818 1. , Θοτηρ]οίαθ᾽ υπᾷ ΠΤ ΑΙΠΘΥΒ 
» Υσάησθη᾿. 98. 711) ΔΏΤΠ γϑὶ Δ ΠΊΠ18} 8115 ΟἾΠΟΥ α΄. ὨΔηἀΒΟὨΤΙ; , οὐ 5ρ1- 
τἰξα βαποίο᾽ Ὁ σῖθοῦ!]; ἴπὶ Τιιθαθ, ὈΘΒΟΠᾶΘΙΒ ἴθ ἄθπ 10 οχϑίοπ Καρ]ίθ]π, 
ἤπάθη 5:6 ἢ} τηᾶπ0 0 ̓ πίοτ Ῥο] αὔϊοπθη. ὩΔΟἢ ἄθιηη Τιαἰθ  πίβομοη,, ἀ16 ποῦ δῇ ἢ 
ΖυσσΚρομοι. Κ΄. τηρῖπο Καὶί. ὕπίουβ. 1 ῥ. 11. αἰαυ]αϊϑἠαπαη] σπαρη- 
χολουϑηχότι ἴῃ ΔΌΥΘΙΟΠΘ ΠΟΥ 506] πιηρ, 4 Ὀ1Ζ6 μ} Ῥοϑὶ ρϑ]αῖβι 5. 18. σδυχαθ] 
περὶ ὧν χατηχήϑης ἘΣΘ ΡίΖθ τοὺ θη) τοϊαύϊν χιυροβοίχὺ, ὙοΥρ]. σὰ 

᾿ Με. Χ, 32. 5. ΧΥΙ, 9. ὅ Ἠογοῦοθ8] “πρώδου, φπρομηϊύν αὰ ὁ5. ψὶ0 ὙΠ, 8, 

Βεγππαγᾶις, ψ1Ά81Α. 9 



1890 [ποῦϑ΄]. 

Τα δῖα5. στιά]α πη η ΖαΚΑΥὰ5 τ8 ἴα ΑΒΙ]1Π5, 181} 4ΘΠῈ8 18 

5. ἀΔα ἢ  711η} ΑΠΔΙΌΠΒ., 18} ΠΔΠ1Ὸ ἴχ08. ΑἸ]6Ιβα 810. 0 γοϑιη- 

πΠΠ Ρᾷπ σφ γα δα θὰ ἴῃ ἃπαγα 7 οι! Ρ8, σαροδπάοπα ἴηι 8118 1Π| 

διηΠἃ ὈΒΠἾτὴ 78} ΘᾺ ΔΙ θ᾽ [γα] 8 ἀηγᾶμᾶ. 7 18} Πἰ γὰϑ 

ἴπΠη ὈΔ1Π6, ἀπ γὰβ ΑἸ]ΘΙθα 81} ϑύαϊτο, ἰ8} θὰ ἔτι] γ8 

ἀαρ6 561η817Ζ86 γ081Π. 8. ὙδΡ. βᾶπ Τ]ρΡᾶπθὶ σα] ποάδ 18. ἴῃ 

γΙ ΚΟ ΚΌΠ]}15. 5601}18. ἴῃ ΔΠαΥΔΙθ]ὰ οαΡ8, 9. ὈῚ ὈΙαΠ]α ο}1- 

ΠδβΒαι15. ΒΙαπβ ᾿Πηγηᾶ {ΠῚ Πἢ αι 881] αἰσασοδηαδ ἴῃ 81} 

[γα] ]} 18, 10 78} 8115. ΠΙΆ ΠΠηἃ γὰϑ ΤἸηδΠπδρ θ᾽ 5. ὈΘΙ ἀπ Δ Π8 τύ 

γετὸ ἕν ταῖς ἡμέραις Ἡρώδου τοῦ βασιλέως τῆς Ἰουδαίας 
ς , ἽΕΙ Ν᾽, ","" , ὙΣΟΔΕΊΜΕΝΙ , ὟΖ , εἴ ᾿ 
ἱξρεὺς τις ὀνόματι Ζαχαρίας ἐξ ξφημδερίας «Αβια, καὶ ἡ γυνὴ 

5} ἘΠ ΔΚ - 7ὔ 2 7 Ν ΔΑ, ) ὦ ο 

αὐτοῦ ἐχ τῶν ϑυγατέρων “αρών, καὶ τὸ ὄγομα αὐτῆς Πλι- 
’ δ Ἁ “ ᾽ 2 “ Ψ ,ὔ - - 

σαβεϑ. 6. σαν δὲ δίκαιοι ἀμφότεροι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, 
7ὔ , - - -Ὡ 

χορευόμενοι ἕν στάσαις ταῖς ξντολαῖς καὶ δικαιώμασιν τοῦ 
2 ΕΥ̓ 3 - γΎ χυρίου ἀμεμιτῦτοι. ἢ χαὶ οὐκ ἣν αὐτοῖς τέχνον, χαϑότι ἦν 

᾿ 2 ΤΩ - Ν 2 Ἑ , γ -Ὁ 

ἢ Ελισάβεϑ' στεῖρα, χαὺὶ ἀμφότεροι τροβεβηχότες ὃν ταῖς 
“Ὁ 5 ᾿ Ὡ « , 2 "Δ . 

ἡμέραις αὐτῶν ἦσαν. 8 ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ἱερατεύειν αὑτόν 
. ωῳ 4“ - ) - - «« 

ἕν τῇ τάξει τῆς ἐφημερίας αὐτοῦ ἐναντίον τοῦ ϑεοῦ, 9. χατὰ 
Ν ων ὁ - ὃ ΄ 7, “Ὁ -- υ Α υ Ν 

τὸ ἔϑος τῆς ἱερατείας ἕλαχεν τοῦ ϑυμιᾶσαι εἰσελϑωὼν εἰς τὸν 

γαὸν τοῦ χυρίου, 10 χαὶ "τᾶν τὸ πλῆϑος ἣν τοῦ λαοῦ προς- 

ὅ Ρυᾶ]α, 416 Βα παβο τ ρου 4]1. αη6π5, 410 ΠΑΠαΒΟ ΥΠ αοῖπΒ5; γου- 
ὙΘΟΠΒΙ] ΠΡῸΠ ΖΎΙΒΟΠΘΗ 6, οἷ, 1 Β1π4 ἴῃ θη Ζθῇπ ουϑίθη καρ ΐθ]π 465 1 κα 5 
θοβομάουβ πᾷαῆρ. 

πόροη Ἡθτοαΐβ ἀπ Ἡδτοάοῖβ. --- ρα]4} ἱερεύς, 65. [6 81{ τες. -- τι8 δῇαυ] 
ἐξ ἐφημερίας; αἴαν αἰνὰ γοη 1,60 Μογϑὺ Ρ. 591 τοῖῤ 81η8, Ῥαῦχρδ, τοῖα 8, 
Βραισαβ, ΤῊ]]ῸΚ5. Ζιιβδιτη θη ρΘβί 1] ππὰ 815. ἰθιμ! ]ππτι Ὀθίγδοηίοῦ, (5. τηϊῦ 
ον ρῥυᾶρ. αἴαὺ υἱϑ]]θ1 οὐ χιβατητηθ πη πδηρθ. ΤιΘύχίθυθθ βοῃθιηῦ ΤῊΪΤ ὉΠ ΖΎΤΘΙΞ 
61}, Θθθπθοὸ ψῖθ αἴθ θϑάθαύαηρ, ΠΔΟΠἸΚΟΙη τη ΘΒ 0 ΠαΠ᾿, ἄθηπ ν. 8 ἰϑύ ἐφη- 
μερία ἄστοῖ, Καμὶ ρορθροπ; ἐφημερία 4150 αγα γὸπ ἄοπὶ ἰ )Υβϑύζου. 1η185- 
γοιβίαπάθι. --- ΑὈΪ]1η5] ΖΞβιεά 5. σὰ 5}. ΧΙ], 1. --- 161} 4θη8 18] χαὶ ἡ 
γυνὴ αὐτοῦ ΛΟΒΕΒΒΗΚΜΡΉΞΟΥ "7.1. Ῥοῖρ --- χαὶ γυνὴ αὐτῷ. --- Δ1161- 
58 0810} ᾿Πλισάβεϑ' Ὁ οἵᾳ --- Ἐλισάβετ. 0. ὈὰᾺ] ἀμφότεροι; ἀδ8 πρϑαύτιπι, 
611 γ0 ῬΟΥΒΌΠΘῚ ὙΘΓΒΟ ἸΘἄθπο5. ρΘΒΟΒ]ΘΟΙ 5. 410 τοᾶρ ἰδὲ. ατίπημα, αὐ. 
Ρ. 219. --- ἀπγάμα}] ἄμεμπτοι; ἀν. ΠῚ ΠΪΘΥ, βοηϑύ ἀδίαϊση8. {7 πὶ 
νὰ ἴπὶ ὈΆΤΠ6] οὐχ ἦν αὐτοῖς τέκγον; ὕθον ἄθῃ ρϑηλν 5. σὰ 11, 7. --- 
γὰθ ΑἸ]οΙβαθα1 }} ἦν ᾿Ελισάβεϑ' (- βετ)ὴ δῖα. ΒΌΤΙΧΙΩ͂ ἴ νρ' --- ᾿Βλισάβετ ἦν. 
9. αὐραρραῃα5) εἰσελϑώγν; τοᾶμ 501100. πδ0})} ἱππτηὰ οὐ ψαυίοθπ αὐραρρδηαῖπ, 
10 νὰ8 τηδπαρθῖη8.,} ἦν τοῦ. λαοῦ ὅϊηα ΒΕΙΜΡΆΕΆΒΌΥΧ ΓΩ͂.1 α νρῦὰ -- 
τοῦ; λαοῦ ἦν. --- Ὀοϊἀαπάδη8] σπεροσευχόμενον 4110 ρν. α΄. Βαμα βομυ θη ; 
ΟἸθηθαῦ 1ὼ8 Ὑυ1Π1ὰα προσδεχόμενον ἴῃ ΒΟΊΠΟΥ γουϊαρθ, Ὑ8]. ππίρῃ 21, 
Μο. ΧΥ͂, 48 υπά οἰπ]οϊαμηρ' 8 18, 
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Ἀγ ΘΙ ΡΥ ηΐη8. 11 νὰ} Ρᾷϊ ἰπιηϊὰ ἴῃ 51 πΠη8] ΔΡΡΊΠΒ 
γα πη βἰαμη ἀλη αβ αἱ ἐλ] ηβνοὴ Ππ 5] αϑύμ 15. ΡΥ] Δγηη8. 12 18} 

σαθτοθηοᾶη ΖαΚαΥὰ5 σα Βαϊ γα 8, 8} ἃρὶ8 ἀἰβάγαμθ ἰηᾶ. 

18 4» Ρὰᾷμῃ. ἅὰ ἱπημῆὰ 88 ὩΡΟΊΠΙΒ: Πἰ ΟρΒ Ρα8, Ζα Κα]ὰ, 

ἀὰβο οἱ ἁπαμαπβιαα ἰδὺ Ὀϊάα μοῖμα, 74} ᾳθ 8. Ροὶμὰ ΑἸ]ΘΙβαθαὶΡ 

ΘᾺ αἰ ἃ δαππ Ρῖι8, 78} μαῖα ]5 ΠΔΠ]0 15. ΟΠ ΠΔηΠμθη. 14 18} 

γαϊγθὶρ Ρὰ8. [πο β. 718} βυθοηῖθα,, 8} ΤἸηδηαρᾺ] ἴῃ σα Ραὶ 
ἰβ ἰασϊπομα. 1 γαῖγθὶρ ἃπκ τ Κ|15 ἴθ ἃηαγα "}]α [8 ]1η8, 

ἤν γϑῖῃ [8 ἸΘῖρθὰ πὶ ατἹρκια, 1811 ΔΙ] Π5 γϑὶ 8. σα ὩΠ]Π] ἃ 

ΠΔῸ ΠΡ ἢ ἴῃ ὙΠ ΑΙ ΔΙΡΘΙΠΒ ΒΘ ΠαΪχ08, 16. 18} ἸηΔηδρΆ 8 88- 

πἶγθ 518 6115 σαγαμᾶοὶρ ἄπ {ταὰ}1ὰ οαθα 'χθ; 17 78}: 5110 

[αγδα ἃ ἴῃ ἃπαγα " }]α 15. ἴῃ ΔΠΠπ 78} τηδηζαὶ ἨΔ1]611η8, 
σαγαπα]δη Παϊγζοπα αἰΐαπθ ἀα ὈΔ. Πδ1 7841} πη α ] 88 ἴῃ [ΠΟΘΙ ἢ 

ευχόμενον ἕξω τῇ ὥρῳ τοῦ ϑυμιάματος. 11 ὥφϑη δὲ αὐτῷ 
ἄγγελος κυρίου ἑστὼς ἔχ δεξιῶν τοῦ ϑυσιαστηρίου τοῦ ϑυ- 

’ ΠΤ ῸΣ , ν ΔΩ 5 τῶ ᾿ ᾿ ΡΥ 
μιάματος. 12 χαὶ δταραχϑὴ Ζαχαριαὰ ἰδών, καὶ φόβος ξπέ- 

ΡΟ. λχῳ Ἂ, ἐν» -Υ ᾿, Ν Ξ..ἊΝ σιν Ν γγεσεν ἐπ᾽ αὐτόν. 18 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ ἄγγελος ἹΠ]ὴ 

᾿ φοβοῦ, Ζαχαρία, διότι εἰσηχούσϑη ἡ δέησίς σου, καὶ ἣ γυνή 
2 

σου Ἐλισάβεϑ' γεννήσει υἱόν σοι, χαὶ χαλέσεις τὸ ὄνομα 
2 -« 27, ΄ Δ νος Ν ΑἸ , Ἁ 

αὐτοῦ Ιωᾶννην. 14 χαὶ ἔσται σοι χαρὰ καὶ ἀγαλλίασις, καὶ 

πολλοὶ ἐπὶ τῇ γενέσει αὐτοῦ χαρήσονται. 1δὅ ἔσται γὰρ 
ν᾽ 2 μέγας ἐνώπιον χυρίου, χαὶ οἶνον χαὶ σίχερα οὐ μὴ πίῃ, καὶ 

Ἂ .- 

πνεύματος ἁγίου σπιλησϑήσεται ἕτι ἔχ χοιλίας μητρὸς αὑτοῦ, 
᾿ ν - τς Ν 3 ,ὔ ΞΡΟῸΑ ΄ Ν 

10 χαὶ πολλοὺς τῶν υἱῶν Ισραὴλ᾽ ξητιστρέιμεδι δητὶ κύριον τὸν 
-" "ἢ ω 

ϑεὸν αὐτῶν: 117 χαὶ αὑτὸς προελεύσεται ἐνώπιον αὐτοῦ ἐν 
΄ Ν “ ς ἣ Ψ ἰ ,ὔ ,ὔ ’, 

πνεύματι χαὶ δυνάμει Ἥλιου, ἐπιστρέξιψμαι καρδίας πατέρων, 
Ψ . »"Ὗ 

ἐχεὶ τέχνα χαὶ ἀπειϑεῖς ἐν φρονήσει. δικαίων, ἑτοιμάσαι τῷ 

12 ἀἸβάγαι5) ἐσέπεσεν ; 41656106 οἰροηξ πη] 106 ὈοΘἀραύαπηρ ἄρον, ὈοΘ τ ἃ]- 
Πρππηρ’ (ατίτημη 11 Ρ. 86, ΤΥ, 864) παῦ 415 1η ἀϊδδιίαμ, ἀἰβῆαθαμ, 415- 
πΐτπαπι, αἰβῃτ]αη (χαλύπτειν). ΟτβρυϊπρΊ10ῃ. --- ἅν σοη ἄπο, δύο (πι1 
ΤΠ ΘΙ ΠΟΥ ]ἸΔΟΥΘΥΒΟΏΙΘΌΙΠΡ, 5. 1.60 ΜΟΥΟΥ Ὁ. 108) οπΠύβθρυδο ἢ 65. οὔνα.. 
ἄθπι Οὐ]  ]βοηθη ἀμοίς γ01. ἄμφω 1ῃ 561 πη Ζυοὶ θοαἀθαίαπηροηῃ , αὐ ὈοΙάθη 
Βοῖοι ,80ἀδηη ,ΥἹΠΡΒΠΘΓΙΙ᾽, ,Π80} ὈοΙάθη 561 6η᾽ ἅ, ἢ. ,ΔΙΙΒΟΙ Πα ΠΟΥ’ 
(ὁόπαλ ἀμφὶς ἐάγη). Αὐ8 ἄογ Ὀοάθαξαπρ , ΠΟΥ π᾿ ΔΌΘΙ οηὐν οἰκο] 6. 510}. 
Ἰοισμέ αἴθ (οΥ οὔὈϊροθη σομηροβίία, ΜΟΌΘΙ αἰβηυ]αη ἄθη ἀρουραπρ Ζοϊρύ. 
13 48} Ρᾶπη] εἶπεν δέ --- ὉΡοΟΙ Ξτηΐ χαὶ εἶπεν. --- φαθαῖν! 4] τ ραθαϊ- 
ΤΡ; 8. οἰπ]οίιηρ 8 28. 14 Ρυ5 [ἈΠ645] σοὺ χαρά πὺτ ἢ --- χαρά σοι. 
15 ἴῃ γιηΡα}}] ἐκ χοιλέας; δο ὁ ,1η υἱογο. 17 Ηδ1]1611π8] ᾿Πλίου; 
ὍΡΟΥ αἱ -Ξς ἡ Υγρῖὶ. χὰ Χ, 10; οἱ ἴῃ 40 Ζυθιΐοπ 511060 ἀ105098 ΠΔΙΠΠΘ118 ΠῸΤ 
ἴτῃ 1,6. 
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σα ΔΙ 126, ΤηΔηγ 78 [18}1Π Ἰηδηδρ θη οα ἢ γ148Δ. 18. Δ} 

48} ΖαΚαυαΒ ἀπ βαϊημηα ἀρ απ: ὈΙπΠγΘ Καμηατη βαύῳ ὃ [ἶς 

ΤΠ 15 1ΠΔ 5]Π6 105. 181} 68 ΠΙΘΙηἃ [ὙΠ] ] 1161] ἴῃ ἀδρδ ΠῚ 

Β61η81η]. 19. 1841}1 ΔηΘ]Π Δ η 5 88 ΔΡΟΊΠ5. 480 αἀὰ πηπΠ]ὴ : ΙΪς 

ἴπ ΟΔΌΥ16] 88. βύδηαπμβ ᾿η ΔΠΘΔΥΔΙθ]α ΘΡ5., 18} 1πβ8 Πα ]}8 

ἴτὴ τοῦ]αη ἀὰ Ρὰ5. 18 γα] 6 1]8Δη Ρὰ8 Ραΐᾶ; 20. 18} 517815 

Ραμα πμαθ. 184} Πἰ τηϑραπάβ ΤΟ] ἀπ Ρᾶηδ ἀαρ 6] γαγρᾶὶ 

Ραΐα, ἀαρθ οἱ πὶ ρϑὶδαθ] 65. νι Δ] 16] η 811, ΡΟΘῚ π818}}- 

Ἰάπάα ἴῃ πηθ]ἃ βθ᾽ Πϑιητη8. 21 18} γὰ8 Ἰηϑηδρο] ὈΘΙἀΔΠ Δ 8 

ΖῈΚΑΙΠ5, 761} 5110] οἸ Κ]αθάπη ἤγὰ [αὐ] 641 ἴῃ 1η Ρ͵Ζαὶ 81}. 
22. βοασοθηἋθ ΡΠ Πἰ τηϑηΐα ἀὰ ἴῃ 1Ὸ060]4π, “1818 ΠΌΡαΠ 
ΡαΙΏΠ6Ι 511η ΟἝΒΔΗΥ ἴῃ 81}: 18} 5110 γὰ8 απ αν] 48. 11, 78} 

γὰβ ἀσπηῦ5. 25. 14} σὰ ὈΡ6 πϑία!]ποάθάπη ἀἀρῸΒ ΔΠαΡΔ}- 

, Χ ,ὔ Ν τ » , ἣ 
χυρίῳ λαὸν κατεσχευασμένον. 18 καὶ ξἰστεν Ζαχαρίας πρὸς 
τὸν ἄγγελον Κατὰ τί γνώσομαι τοῦτο; ἐγὼ γάρ εἰμι πιρεσβύ- 

-“- “" Ψ --Ἦ 

τῆς καὶ ἡ γυνή μου προβεβηχυῖϊα ἕν ταῖς ἡμέραις αὑτῆς. 
Ψ Ύ ᾿Ὶ 53 Ψ Ὕ 

19 χαὶ ἀποχριϑεὶς ὃ ἄγγελος εἶπεν αὐτῷ Ἐγώ εἰμι Γαβριὴλ 
ὃ παρεστηχὼς ἐδνώτπιιον τοῦ ϑεοῦ, καὶ ἀτπτεστάλην λαλῆσαι 

Ν Ν Ν 9 , , - Ά ΔῈ: ἈΕῚ Ὁ 
χερὸς σὲ χαὶ εὐαγγελίσασϑαι σοι ταῦτα 20 χαι ἰδοὺ ἕσὴ 

σιωτιῶν χαὶ μὴ δυνάμενος λαλῆσαι ἄχρις ἡμέρας ἧς γένηται 
-Ὡ 2 τ ᾿] ,ὔ -» » 

ταῦτα, ἀνϑ᾽’ ὧν οὐκ ἐπίστευσας τοῖς λόγοις μου, οἵτινες 
,ὔ γ Ν Ν )» Ν Ὁ ς Ἂ 

γληρωϑήσονται εἰς τὸν χαιρὸν αὐτῶν. 21 χαὶ ἣν ὃ λαὸς 
᾿ - Ν »; , ᾿Ὶ 3} , γ ΄-- ,.- 

προσδοχῶν τὸν Ζαχαρίαν, καὶ ἐθαύμαζον ἐν τῷ χρονίζειν 
ω ΩΣ 9 2 ͵ ΩΝ 

αὐτὸν ἐν τῷ ναῷ. 22 ἐξελϑὼν δὲ οὐκ ἠἡδυνατο λαλῆσαι 
- ’ὔ - - 

αὐτοῖς, καὶ ἐπέγνωσαν ὅτι ὀπτασίαν ξώραχεν ἕν τῷ ναῷ" καὶ 
5 ἂν ν ως ς 

αὐτὸς ἦν διανεύων αὐτοῖς, καὶ διέμενεν χωφὸς. 29 καὶ ἐγέ- 
«ς Ύ Ἐν Ἧ δ κε 7, ΩΝ ὔ ᾿] ων 3] - 

γεγο (ὡς ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τῆς λειτουργίας αὐτοῦ, αἀτῆλ- 

18 Ὀῖῆνο, ΟἿ, Ὀΐ Ὦνθ. 28 ἀαροβ, 416 Παπάβο τ ἀδρΊ5. 

18 Καππιπ} γνώσομαι 8116 σ,Ίθ0}. ππᾷ 1αΐ, μαπβοῃυ θη. 20. 18} 
511818] χαὶ ἰδοὺ ἔση; Ἰδού 610. --- υἀπᾶ Ρᾶπὰ ἀαρ' 61] ἄχρις ἡμέρας ἧς 
Ὁ ἴὸ γρ --- ἄχρι ἧς ἡμέρας; οἱ γογεγι 41161π ἀα5. το]αΐν.,, ψὶ0 Το, ΧΥ͂ΤΙ, 80. 
(ο]. 1, 9. Νοῆ. Υ, 14 βαπιτια ἄαρα οἱ, ΠΠ ΤΊμπι. ΠΠ, 8 Ῥαπιπιὰ ᾿ιαϊᾶδα οἱ 
αΠαἃ Μο. ΧΙᾷ, 28 Ῥίβῃναζιῖΐ οἱ. 21 ἤνα 1Ἰα θα] 1πὰ] ἐν τῷ χρονίζειν 
αὐτόν; ἴτοϊο ἀρογβούχζαπρ. 22. ἄὰ ἴπὶ τοά]απ] λαλῆσαι αὐτοῖς; ἀὰ5. οδή]θοῦ 
ἰδ γογαμροϑίο!]ῦ, 5. χὰ 8. Υ͂, 46. --- ἤοραπ Ῥάπιμιο 1} ἐπέγνωσαν ὅτε; 
βατηπιοὶ τα βαϊηπηα οἱ, υρὶ. Μο. ΤΥ͂, 38 πἴὰα Κατὰ Ρὰκ Ρ1Ζοὶ [νλαϊβύπδπι 
πὰ ῬὮ1]. Π, 24. βοθυϊχο ΟἸἹοβϑαν Ρ. 870, 
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ἰοὶβ ἰδ, σαϊαὶν ἀπ σιγὰ ΘΟ πη ἃ. 24. ἴα. }} μὰ ΒΔ 
ἀασαηθ ἱπΚΠ}Ρὸ νὰν} ΑἸΠοϊβα θα} 468 18, 18}: ρα ]απιρη] ἃ, Β51Κ 

ΠΊΘΠῸΡ5. ἤπηῇ, αἰραμπᾶοὶ 20 Ραΐοὶ βνὰ τ]8 σαἰαγιὰ ἔγαι}ὰ ἴῃ 

ἀασαμι ΡαΪΠθὶ ἰπβαῃν ἃἰπηῖα ἰαγθὶῦ Π16 1 ἴῃ ΠΠΔΠΠΔΊΗ. 

56. Ῥαπα Ρὰπ ἴῃ ΤΊΘΠῸΡ 88] δι ἰηβαμα] 05. γὰ8. ἀρρὶ]α5. ἃ- 

ὈΥΪΘῚ ἔτι οβὰ ἰπ θαθπτο (Δ ] 6 ]ϊὰ5. 8561 παϊναάα ΝαΖΑΓΔΙΡ, 

21 ἀπ ππὰραβαὶ ἴῃ {γαρὶ πὶ ἃθὶπ Ῥὶχοὶ πᾶμη0 ΤοΒοῖ, τι ραγάα 

Ῥαγοὶαϊβ, 18} πᾶσι Ρὶχο8 Τηραβαΐθ Μαυαη. 28. 78}} ρᾺ 16]- 

Ραπεὶβ ἱπὰ βὰ ἈΡΟῚ5 ἀπ ᾿Ζὰϊ αᾺ}: [ἀρῚπο, ἀηδία δυσδῃδίθα, 
ἔγαθ]α τἱρ Ρὰ5,. Ρ᾽αΡΙο. μὰ ἰπ αἴπο. 29. 10 51 ρβα γα Πα 6] 

Ν Ὕ - Ν ΟΕ 
ϑὲν εἰς τὸν οἶχον αὑτοῦ. 24 μετὰ δὲ ταύτας τὰς ἡμέρας 

3χ - « Ν 

συνέλαβεν Ἐλισάβεϑ' ἢ γυνὴ αὐτοῦ, καὶ περιέχρυβεν ξαυτὴν 
- , ͵ ! ς ΄ 

μῆνας πέντε, λέγουσα 32ὅ ὅτι οὕτως μοι πιεπτοίηχεν ὃ κύριος 
γ ἢ {ἢ υ τὸ 2 λεῖ ΧΡ ΟΝ, δό Ἢ ὑνϑρούποι ἐν ἡμέραις αἷς ἐπεῖδεν ἀφελεῖν τὸ ὑνειδὸς μου ἐν ἀνϑρώστοις. 

᾿] Ἀ - Ν - [ῳ] Ἂ ͵ὕ ς 57) ͵ Ν 

20 ἐν δὲ τῷ μηνὶ τῷ ἕχτῳ ἀπεστάλη ὃ ἄγγελος 1 αβριὴλ 
«ς ν - - υ ΄ - ν , ΝΣ ,ὔ 
ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ εἰς πόλιν τῆς [αλιλαίας ἢ ὄνομα Ναζαρέϑ, 

Ἁ , οι , 2 Κ ἜΝ 2 ΄ 
21 πιρὸς παρϑένον ἐμνηστευμένην ἀνδρὶ ᾧ ὁγομαὰ Ιωσηφ» 

“» - ,ὔ Ν 

ἐξ οἴχου “Ἔαυείδ, καὶ τὸ ὄνομα τῆς παρϑένου ]αριάὰμ. 28 καί 
Ν δ] πο -- φῶ εἰσελϑὼν ὁ ἄγγελος πρὸς αὑτὴν εἶπεν Χαῖρε, χεχαριτωμένη» 

ς ΄ Ν “- 2 , Ν γ - ς ᾿ 
ὁ χύριος μετὰ σοῦ, εὐλογημένη σὺ ἕν γυναιξίν. 29 ἢ δὲ 

20 Ῥαπὰῃ ΡῬᾶπ ἴπ π]6ΠῸ} Βαϊ μδύϊη}] ἐν δὲ τῷ μηνὶ τῷ ἕχτῳ; ῬΡαπιἢ 
(ἀκπη) χυρεδβοίζε. ---- ἔγδπη ρῚ θὰ] ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ οὔον ἀπὸ τοῦ ϑεοῦϊν --- 
Ναζαταῖθ}] Ναζαρέϑ' ΟΕΘΉΗΜΟΥ 7.2 Ὁ οἵτνρ --- Ναζαράϑ', Ναζαρέτ. 21 ἴῃ 
ἐγαρτθετη Δ01}] ἐμγηστευμένην ἀνδρί, γογρΡ1. 11, ὅ 501 ἴῃ ἐγαρΊ πὶ νὰ 
ἱτητηδ; ἀὰβ Ὁ γοὺῦ ὑ γϑυϑίῃηζοιῦ πϑῦθη ἰγαρι πὰ, ραΐ, Ῥαν. Τιθὸ ΜογοΣ 
Ρ. 11. -- Μαγΐαμ] ἀθγῦ πᾶπηθ Ἰαυίού Μαασία (Μαγ18), Μαν]α. (ΟἸσΙβίῖ 
τηπίίου ποδί Μο. ὟἹ, 8 Μαι]α, βοηῃϑῦ Κοχητηῦ 1ὩΥ ὩΔΠΊΘ ΠῸΤ 11 1,6. ΥΟΥ; 
τππἃ ΖΥΓΆΥ 5ἰθίβ τητῦ 1, ἀαρθοοη ὙΠΠ,.2 Μαυ]α 501 μαϊΐζαπα γὰ8 Νδρα8]6Π6. 
Ὁρρβίγδιη Ὀθπμαυρίοί, ἀυγοῖ ουβίοσο ἴοσηα Μαιῖὰ, Μδγδη ΟΥάΘ ΠῸΣ (16 
τηὰτῖου ἄθ5. ΠΟΙ πθ. ὈοΖοίοηποῦ, ὑπὰ οὴπ ΝΟ. ΥἹ, ὃ ΟΔΟΥ ΠΔΠῚ6 1π| τη 46 
ἀογ Φπάρη Ματ]α Ἰαυίθ, 850 παῦθ (168 ἄθπ συιπᾶ, ἀδ85 1116 , Γαδ 615 
οοηΐοιηρίμη 46 ἴθϑὰ οἰιβϑαιθ οτΐα Ἰοααθη θι18, Πᾶπο Ἰρβᾶπη [Ὀυηᾶπι, απὰἃ 
Τ]ΔίΤΘΙη ῬΟΥΒΙΤΙ ΠΡ ΟΥΘηῦ ΠΠΟα16, ΟΟΠΟΘϑ510. 1680 Ὀοπαιρίαῃρ' σὰ ὈθρΥ πάθῃ 
τοῖο πον. ἀΐθ νουπαηᾶοηθη ὈΘΙορο πομέ ἃι85. 28 88 Δρρ᾽]5] ὁ ἄγγελος 
ἂπ ΟΙΘΒΟΥΙ 58.010 ΑΟΠΒΟΑΉΚΜΜΌΥ ΧΙ, τὖὰὰ γρ --- (010 ἴῃ Β1,, (θη 
πο αὐτήν ἴῃ ϑἴπ .7] 6{Π{2] ᾳ. --- δπηβίαϊ δυδαμαίία) χεχαριτωμένη, ἃοΥ 
ΒΟῦΒΟΠΘ. αὐιβάσαοῖκ δύ βΒ᾽ ΠΠ]ΙΟΠΟΥ ἀπᾷ (ΙΟΠΓΘΙΊΒΟΠΘΥ 415 (ΟΥ ΡΥΪΘΟΠΙΒΟΒΘ ; 
πηρονν ὅΠΏ]10 ἢ. δύ αἴθ βίαυκο ἰοστη ἴπ ἀ6Υ ἀητοᾶθ ποῦθη ΡΙῸΡΙάο. --- ΡΙυΡΙ4ο 
Ρὰ 1π αἴποιη] εὐλογημένη σὺ ἔν γυναιξίν --- [010 δῖα ΒΙῚ. 29 ραβαϊ- 
᾿ναπᾶθ} ἰδοῦσα ΛΟΕΘΉΚΜΗΌΥ 7.1.2.10 (πιῖῦ συβαΐζ νομὰς οὐπὶ Ὁ {{Π{2]) ---- 
681 ΒΌΤΧ ὅπ. --- ὈΪ ᾿ππαύραμίαϊ 15] ἐπὶ τῷ λόγῳ αὐτοῦ, φποϊπάοτνί 
ΠΟ ἀογ Τίαϊα ,1π Ἰπύγοῖίπι (οἴ 5)᾽, 50. Ὁ 6 {23 ρ1] 4, οἴτι8 πὰ ἴπ 6, 114 
ψἰγὰ σοβο σΙΘ θη ΠΑΌΘη ὈΠΓ γαιχᾶὰα 16, 806 ΑΟΒΈΕΘΉΗἊΚ οοὐ οἵνρ, ἀαρορθη 
5 ΒΌΙΧ ἐπὶ τῷ λόγῳ νοῦ διεταράχϑη; ὈθοΙΌ]01}561 ἀοὺ ἀτβρυϊπρ]Πθπ. 



1 γ: ΐ ᾿Εν ἿΒ 

ΘᾺ ΡΙΔΠβηοάα ὈΪ ἱπηδύσδηναϊ 15. 18 Ραμΐα 518. ΠΥΘ]οΙκα ὙΘϑὶ 

80 ΘὍΪΘΙΠΒ, βαΐθὶ 5ὰ βίαθΙαα ἰχᾷ]. 80 78} 4} ἃροΊαθ 

1Ζ 1: ΠΪ ΟϑΒ 5, Μδιδη; Ὀϊραδὺ Δα]. δηϑὺ [γαπη ρρα. 591 78} 
581 ΟἝΠΙΤΩΪΒ. ἴῃ ΚΙ ΟΠ Δ} ΘΆΡΔΙΓῚΒ. Βαπα., 181} ΠαΙ 5 ΠᾶΠΊ0. 

15. [Ιθοϑ. 82. 58} δῖ ῬῚΡ τ Κ1|15. 18}. σα παθ ΠαῸΠ Ἰβύ]η5 παῖδα, 

781. σἹ θα πηπηὰ ἔτι] σα} 5001 Τάγν 115 αὐϊη8 156, 88. 18} 

ΡΙαάδηο Ὁ υἱῶν σάτα ΤΆΚΟΡΙΒ. ᾿π Δ] Κα}, 18}. μ᾿ πα] Παββδμ8. 15 

Ὧ γΔΙ}1Ρ ἃπμάθῖ8. 84 σἂ βᾶη ΜΔ) αἀὰ βδιητηδ ὩρΟΊ]ΔῈ: 

 ἢγαῖγὰ 517] βαΐα, βαπᾶθὶ ἃρᾶη πὶ Καπηϑ 
Ὁ --- 8 95. 492} Δα Πα ἤδη 5. 88 ρΟΊ 5 48} ἀα 128]: ΔΠΤα Ὑ61Π8 

αὐσαροῚΡ δη8 ΡῈ, 80} τη ΠΑῸΠΙϑὑ]η5 αἱαυθκαάγοϊα μὰ; 

αἀαρθ 6ἱ 3861 σαθαίτδαα γϑῖ 5, ἢαϊύδδ, ΘΒ. ΠΠ15 ΟἽΡ5. 

ἰδοῦσα διεταράχϑη ἐπὶ τῷ λόγῳ αὐτοῦ, καὶ διελογίζετο στο-- 
τατὸς εἴη ὁ ἀσπασμὸς οὗτος. 80 χαὶ εἶπττεν ὃ ἄγγελος αὐτῇ 
ἹΠὴ φοβοῦ, ἹΠαριάμ' εὗρες γὰρ χάριν παρὰ τῷ ϑεῷ. 581 χαὶ 

ἰδοὺ συλλήμψῃ ἐν γαστρὶ χαὶ τέξῃ υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ 
ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν. 92 οὗτος ἔσται μέγας χαὶ υἱὸς ὑψίστου 

χληϑήσεται, χαὶ δώσει αὐτῷ κύριος ὃ ϑεὸς τὸν ϑρόνον 
Ζαυεὶδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, 88 χαὶ βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον 
᾿Ιακὼβ εἰς τοὺς αἰῶνας, χαὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐχ ἔσται 

τέλος. 84 εἶπεν δὲ Π]αριὰμ πρὸς τὸν ἄγγελον Πῶς ἔσται 
τοῦτο, ἐπεὶ ἄνδρα οὐ γινώσχω; 

δῦ Καὶ ἀποχριϑεὶς ὃ ἄγγελος εἶσεεν αὐτῇ Πνεῦμα ἅγιον 

ἐπελεύσεται ἐττὶ σέ, χαὶ δύναμις διψίστου ἐπισκιάσει σοι" 
διὸ χαὶ τὸ γεννώμενον ἅγιον χληϑήσεται υἱὸς ϑεοῦ. 

29 ᾿ἱππείρϑῃίξαϊ, ἀϊθ ΘΠ βου Ἰππαρδηΐαϊ, γὙΟῸῚ ο ρ]αιθίθ Ὁρρϑίσ. 
ΒΡΊΤΘΩ ΘΙΠ65 ᾧ ΜΔΠΤΖΙΠΘΏηΘη. ΜΙ|Ιύῦ τϑομῦ Ὀοπιθυκύῦ Γ᾽, ἀ855 ἴππᾶ ,1ηὐτι5᾽, 
ποῦ ,᾿πίγο᾽ Ἠθ1550, ἀδῃον 11 Ο.. ΥἹ, 16 ἴππῶ ραρρδπ -- - ἐμπεριπατεῖν. 
2) 19 ἀγθῖπια] γουϊκοιησιθπ 6 νου] παπηρ' αὐραροαη 1ππ Ὀοδίδυρύ βθῖηθ Ἰοϑιιπρ. 

Ἰοβατί ἰϑύ 15. --- ὨγΟ]ΟΙΙκα Ὑ651 80 ρΌ]ΘΙΠ5, βαΐοθὶ β5νὼ διυρ᾽4α 1Ζὰ1}] ποτα- 
πὸς εἴη ὁ ἀσπασμὸς οὗτος; ἴῃ ον Τία]α Ἰαπίθη 16 σψουίθ πύου (118 115 
οβϑοῦ μᾶθ6. Ββαϊυΐαίίϊο οἄου απο 56 Ῥοποαϊχίββοί θᾶπι; θοϊᾶθ ὑνοπάππρθη 
ὙΘΙΘΙΠΙΡΘΩ ΜΠ ΟΛΟΙ οΟὐΊΒ806 ἰοχύ ἔρὶ, οὁ5. ᾿ἰϑδῦ 8180 οἰῃ]οιοηοπα, ἀδ55 
16 σψουίθ βαΐίοὶ 8γὰ βίυβιᾶα ἱζὰϊ δὺβ (ΟΥ 1815 χυροβούχὺ βἰηᾶ. 16 
ἴογττη Ἡγ ]ο Κα Πν Ὠν 1] 615. (1,0. 11, 81 ἢγθ πιὰ ρΆ]ΟΙΪςο βᾶπ5 πιᾶπϑ ΡῚ5 
κα η}18) Ππάοὺ 5105. ΠΌΤ Ὠΐου; ὮδθοΥ (19 Ῥ τ ΘΟ ΕΓ ριπ᾽ γῸΠ ὨΨΠ]ΘΙκ8. 5. 160 
ΜΟΥΟΥ ῬΡ. ὅ08.( 80 ἀρρί5 ἀὰ 281} ὁ ἄγγελος αὐτῇ --- Ὁ τὦὶ αὐτῇ ὁ 
ἄγγελος. --- ἔταπι ρα] παρὰ τῷ ϑεῷ, 5. σὰ 10. ΧΥ͂Ι, 2. 84 Ἀγαῖνγα 
5111] πῶς ἔσται --- ΒΞΟΟΜΧ πῶς ἔσταν μοι. οΑΥΪΟ κῦππίο ἀϊο5 βΒοίῃ ν᾽ 
5. Ζὰ 71. ΠΙ,4. 85 ἄυΡ6 61] διό, 65. 1610 χαί. --- 5861 ραθαϊταῦα νοὶ 8 



Τκιοὰβ 1. 138 

86 71 βαὶ ΑἸΤοιβα θα} π]Ρ]0 μοι, 7.1} 50 ἸΏ ΚΠ ΠΡΟ Βα ΠΔᾺ ο --- 8 

ἴῃ Ὁ] ἀομΐ ΒΘ ΠΔΙηλἃ, 78} 88 ἸΏΘΠΟΡ8. Βαϊ Πϑῦα ἰϑὺ 1χ] 56] 

μαϊξαα βἰαῖτο; 37 ἀπἴο ηἰδὺ πηηηα]ὐθὶο ο θα αἰμμ γαγθ. 

38. 4} βὰπ Μαγίδμι: 881 ΡἰνῚ γα] 18, γαῖ θα] τῖ5. ὈΪ νασταὰ 

Ροϊπαιηπια. 78}} σα] ἰαῖγγα ἰχαὶ 88 ἃροΊ 8. 99. πιβϑίδπαδῃ- 

ἀοὶ βὰπ Μανία ἴθ βαϊπὶ ἀαραμπι 144]ὰ ἴῃς ῬΔΙΓΡΆ 6] βηϊα- 

τσπᾶο ἴῃ θαθτο Πιάΐηβ, 40. 18} οὩ]ΑΙΡ ἴθ ρα α ΖἸΚΔΤΠ]Π8 

781 σοὶ] άα ΑἸ]οΙβα θα θ. 41 18} νὰ}, 506 Πδιβῖαα Λ1]61βθ8}} 

σο]οῖη ΜΑΙ π8, ᾿Δ1]1Κ Ῥᾶγη ἴῃ αἰβραὰ ἴχ085; 18} σα πο ἃ 

ΔΉ Π8 γΘΙΠ15. ΑἸ]ΟΙβα θα ρ, 42. 1.1} πἰνορίάα 5.018] τη 1] 118] 

18} 4}: Ραριαο μὰ ἴῃ αἰποιη, 181} ΡὶαβΡ᾽ 40 ἀἰκταῃ αἸΡδ18 
Ροϊπῖβ. 48. 18} ΠγαΡγο τη15 Ραΐα οἱ ἀθηηϊ ΔἰΡοὶ {ΓΔ }1Π5. πηθ]- 

86 Καὶ ἰδοὺ ᾿Ελισάβεϑ' ἣ συγγενής σου καὶ αὐτὴ συνει- 
ληφυῖα υἱὸν ἐν γήρει αὐτῆς, χαὶ οὗτος ὃ μὴν ἕχτος ἐστὶν 

Ὁ} ὰς - , , ἕ ᾿ ο ) 2 , .Ὡ κ - 
αὐτῇ τῇ χαλουμένῃ στείρᾳ᾽ 81 ὁτι οὐχ ἀδυνατήσει τῷ ϑεῷ 

πᾶν ῥῆμα. 88 εἶπεν δὲ ἸΠαριάμ ᾿Ιδοὺ ἡ δούλη χυρίου, γέ- 
Ν Ν ς.ς- 2 ω 2 - 

γοιτό μοι χατὰ τὸ ῥῆμά σου. χαὶ ἀττῆλϑεν ἀπ᾿ αὐτῆς ὃ ἄγγε- 
λος. 89 ἀναστᾶσα δὲ Π]αριὰμ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ἔπο- 

΄ » ᾿ 2 ᾿ Ν - υ , 2 ΄ Ν 
ρεύϑη εἰς τὴν ὀρεινὴν μετὰ σπουδῆς δἰς πόλιν ]Ιοὐδα, 40 χαὶ 

-» Ν τ ἢ ΄, 5 ὃ 

εἰσῆλϑεν εἰς τὸν οἶχον Ζαχαρίου καὶ ἠσπάσατο τὴν Ελισάβεϑ. 
2 Ἀ - 

41 χαὶ ἐγένετο, ὡς ἤχουσεν ἡ. Ελισάβεϑ' τὸν ἀσπασμὸν τῆς 
]αρίας, ἐσχίρτησεν τὸ βρέφος ἕν τῇ κοιλίᾳ αὐτῆς" χαὶ ἐπλή- 

9 ᾿ , ᾿ ΕΕ ,ὔ , Η ἕω 2 Ἶ ,ὔ ς Ν 

σϑη πνεύματος ἁγίου ἡ Ελισαβεϑ, 42 καὶ ἀνεφώνησεν 
- ͵ Ν τ 2 ,ὔ δ Ὁ , Ν 2 

φωνῇ μεγάλῃ καὶ εἰστεν ἘΕυλογημένη σὺ ἐν γυναιξιν, καὶ δὑλο- 
γημένος ὃ χαρπὸς τῆς κοιλίας σου. 48 καὶ πόϑεν μοι τοῦτο, 
«' 519 -.( , - : , Ν Ἂ 44 ἰὃ Ἁ Ν ἵνα ἔλϑη ἢ μήτηρ τοῦ χυρίου μου πρὸς μέ; ἰδοὺ γὰρ 

μαϊίαᾶα 5Βιπιβ σι105] τὸ γεγνώμενον ἅγιον χληϑήσεταν υἱὸς ϑεοῦ; ἴῃ 
ἀογ Βαπ βου δύ ὙΟΥ Ὑ61}}5 οἷπ Ῥαηϊῦ; ΟΟΥΓ ΒΟΏΤΘΙΌΘΙ Μ0]] 086 65 4180 χὰ 
ΒΌΠΙΙ5 ΖΙΘΠΘπ, Μ10 Ὁ .Βαποίιιβ γοοατυγ ΠΠΙῸ5. 461. οῚ θουβούζου., (ΟΣ 
ἀαβ το 1 50}}6 ὙΟΥ͂ 510η. 58}, Κοπηΐθ πο ηῦ 50 πίθου ΡΊΤΘπ. 1)88 τηᾶδβοι- 
ΤΠ ππιΠ| 586] --- ὙΟ]Π5 ρογαἄο Μ10 7. ΧΥ͂, 19 βνοβδῃβ τὸ ἴδιον," 5. Ζὰ (ΙΘΒΘΥ 
Βί6116. ΠῚ φσυὶθοῃ!βοηθη ΠΔΠἀβοΠγ θη ΠΆΡΘη 16 5ϑούϊζοποπ 2. 8 οτϑύ 11, 
0. 8; πῆῦ ἀθγ σούβομομ οἰ θὴρ βυϊπηπιῦ ἢ ἀθογοῖῃ. 86 1ηΚ|1|00] συνει- 
ληφυῖα --- δῖα ΒΠ) Τὸ νρ συγείληφεν. -- 88 Ἰη6Π0}8] οὗτος ὁ μήν (πυγ ΑἹ) 
οὗοΥ οὗτος μην 81 σα] τῷ ϑεῷ τηΐπαβο, ἀπὰ Ὁ 06 {Π3ᾳ --- παρὰ τοῦ 
ϑεοῦ, παρὰ τῷ ϑεῷ. 589 υδδίαπααπαοὶ ρβ4η] ἀναστᾶσα δέ --- ΛΚ χαὶ 
ἀναστᾶσα. 41 ΑἸ]οΙ540.1}} ἡ ̓ Πλεισάβεϑ' απ ἀἴοθον. 58{6110 ΛΟΘΒΟΉΚΜΗΕΌ 
ΥΓΖ.Α͂ --- ἴηίου Μαρίας. 42 5{10π41}}] φωνῇ --- Β]Ὶ, χραυγῇ; κραυγή -Ξ 

; ὮΤΟΡ5 Ἔρῃ. ΤΥ͂, 31. 48 οἱ 46π1] ἕνα ἔλθῃ; οΥρᾶμΖο γᾶ}, ἀἝΠΟΥ ΑΘΥ 
ΘΟΒ͵] ποῦν ἀθ5. Ῥσδίου τη 5. 6111. 
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ηἷ5. αὖ τη15 44 881 8Δ1Π15 50Π561 γνῶ} 510 πὰ ΘΌΪΘΙΠαῖ5. μ6]- 

ΠΔΙΖ05 ἴῃ 1158 ΤΠ ΘΙ Π81Π|, [Δ1181Κ Ραΐα θ81" 1 ΒΥ] ρα ὶ ἴῃ 

γ Δ] Τηθ1η8]1. 4ὔ 741} διαασα 50 οΆ Δ] Π 6] βαύθὶ γα} 

πϑίδα θ᾽ ΡῚΖ6 τοὐϊάδηθ 1281 [γδπι. {τ88]}11. 406 18} αν Μᾶ- 
Τἰδ 1: τ ΚΙ] 61 ἃ βαῖγαϊα πιθίηϑ, [τ] Π, 47 181} ΒΥ Θρ 614 ΔΗΤηᾶ 

Τη61η5 ἀὧἃὰ σαθὰ ΠΑΒ] Πα ΘΙ ΠδΙ τη, 48 πηΐθ ἰηβᾶῦν ἀὰ 
ΠΠΔΙγ ΘΙ Πδ] Ρ᾽α]05 56 1Π81Ζ05. 581 8115 {γΓὍ1η ὨΠπητηὰ πὰ δαᾶδο- 

Ἰαπᾷ τῖκ 811ἃὰ Καθ, 49 ππΐθ σαἰαγίαα τηῖ8 ΠΪ ΚΙ]6η 88 
τηδ τοῖσδ ; 7181 γ61}} Π8ΠΊΟ 18, ὅ0 18) ΔΙ Π ΙΓ οὶ 18. ἴπ ἃ]- 

ἀ1η5. 8146 βαΐτπη οσαηᾶδιη ᾿ἴηἃ. 1 οαἰαν δ ΒΥ] 061 1π ΔΙΤΗ ἃ, 

6 πδιητηδ, ἰδ ῃ]αα, τ] ΚΠ] ΡΠ π5. σαμαραδὶ Παἰ" Ὁ] Π8 Β561}18, 
ὅ2 οσδατγαιβιὅ 8, τη ῃ  οῖραη5. αἵ 500 ]81ηῚ 18} Πα ἢ] σὩΠΠδ,- 

γἱλη5, ὕϑ στθαδσδηβ σΆΒΟΡΙ 8, ΡίαΡ6. 18} οΡΙοπδμ δ Π5 ἴη- 
Β8η6Ἃ1Ἃ8, Ἰαβαη5. ὅ4 Π]6Ι 148 Ιϑτδθ1α ΡΙυηᾶραιθ 5Θ᾽ ΠΔΙΏΙΗδ, 

-φ-- 3 - Ἅ 

ὡς ἐγένετο ἡ φωνὴ τοῦ ἀσπασμοῦ σου εἰς τὰ ὦτά μου, δσχίρ- 
Ἧ, 7, γ -» ᾿ γ τ , Ν 

τησεν τὸ βρέφος ἐν ἀγαλλιασει ὃν τῇ χοιλίᾳ μου. 4δ χαὶ 

μακαρία ἡ πιστεύσασα ὅτι ἕσται τελείωσις τοῖς λελαλημένοις 
"ὦ “3 ’ ͵ὔ 

αὐτῇ παρὰ χυρίουι 46 χαὶ εἶσχτεν Π]αριάμ Π]εγαλύνει ἢ ψυχή 
3 - ν 

μου τὸν χύριον, 47 χαὶ ἠγαλλίασεν τὸ πνεῦμα μου ἐπὶ 
τῷ ϑεῷ τῷ σωτῆρί μου, 48 ὃτι ἐπέβλειμεν ἐπὶ τὴν ταττεί- 

ΐ Ἢ υ Ὁ 0 ν ) ν ἢ Ι ᾿ 
- ΩΣ υ Ν Ν - - - , 

γωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ. ἰδοὺ γὰρ απτὸ τοῦ νῦν μαχαριοῦσιν 

μι8 πτᾶσαι αἵ γενεαί, 49 ὅτι. ἐποίησέν μοι μεγαλεῖα ὃ δυνα- 
ων Ν 5 - 

τός" χαὶ ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ, ὅθ χαὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ εἰς 
- - , 

γενεὰς γενεῶν τοῖς φοβουμένοις αὐτόν. δ1 ἐποίησεν χράτος 
2 -- ἐν βραχίονι αὐτοῦ, διεσκόρτιισεν ὑπερηφάνους διανοίᾳ χαρ- 

2 -“ -" , 2 . 

δίας αὐτῶν, δ2 χαϑεῖλεν δυνάστας ἀπὸ ϑρόνων χαὶ ὕινψωσεν 
- 2 - - 

ταπεινοῖς, ὕϑ πεινῶντας ἐνέτελησεν ἀγαϑῶν καὶ στλουτοῦν-- 
- Β] 2 

τὰς ἐξαττέστειλεν κενούς. ὕά4 ἀντελάβετο Ισραὴλ παιδὸς 

54 Ῥιυμπαραι, αἴθ μαμἀϑο τ Ῥίυτπαρι; αἴθ Ὑ νυ ΘΟ] Πρ... γῸΠ 
τ πᾶ ἃὰ ἴῃ ἀοΥ Τὶ - ἀθο!παύϊομ βἰπα ἴῃ ἄρῃ 20 ὴη οὐϑίθη Ἰκαρ θη (05. 1,0. 
Ῥεβοπᾶουβ πᾶιῆρ,. 

44 ῬΡαΐα Ῥαγπ ἴπ βυϊρη θα} τὸ βρέφος ἔν ἀγαλλιάσει ΛΟΡΕΘΗΚ 
ΜΒΗΌΥ 71.198 --- ἐν ἀγαλλιάσει τὸ βρέφος. 41 ϑγθρποῖα] ἠγαλλίασεν, 
βἰπηρ πη 556. ΔΡΥΘΙ ΟΠ τπρ πὶ ἰθιαριι5. 16 [ὈΥΠΊΘπ. Πηϊῦ 6 ππι ἴπὶ 1,0., Υβ]. 

611]. 26 πὶ 580}11858. --- πδβ]πα] τῷ σωτῆρι, 5. ὕθον ἀἴο ἴοστη Ζὰ 

ΤΙ. 1, 4. 48 ἔταμπι Ὠἰπηπια πὸ} ἀπὸ τοῦ νῦν 5. χὰ Υ, 10. 49. πιπκΊ]οῖ]} 

μεγαλεῖα --- ὅῖα. Β}1, (1 γρ) μεγάλα. ὅ0 ἴπι α]άϊπ5 8146] εἰς γενεὰς γενεῶν 
ΛΟ ΕΟΉΚΞΒΟΥ 7 4Ὁ ὁ --- εἰς γενεὰς χαὶ γενεάς, εἰς γενεὰν χαὶ γε- 
γεάών. 52. αἵ 50014π|}] ἀπὸ ϑρόνων --- ἴ{Ρὶ (ἴοι 6) νρ,ἃ βο4ο᾽. 564 Ῥίαυ- 

τηᾶραι} παιδός, 1αὉ. ραθγιπι; ΡΒ ππιᾶριιβ , πΠΘΟ ̓,. 150. ΘΗ ΒΡΥΘΟΙΙΘ μα. ἀθπὶ 
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σα Πα 15. τη αἰ υζοῖπβ, δῦ βύαϑυθ τοῦτα ἀπ αὐδαμη τιΠ88- 

ταΐπι, ΡΥ μαμὰ [ὰ}} [γαῖγα 8 ἀπ αἷγ. δ0 σαβίορ Ρὰπ Μὰ- 

αἶα τι ΤΡ ἰχαὶ 506 ΠΠΘΠΟΡΒ. ῬΥΪΏ5, 8} σαγαηαϊαδ 511. ἀὰ σαγδ 

ΘΙ παπᾶ. ΟΤ 0 ΑἸΠοΙβα θα} πβι]] πο ἃ, τη 6 1] ἀπ θαΐϊγαη,, 18} 

σΆΡΔΥ 5ππι. δὅ8 8} Ππαιβιἀθάπῃ Ὀἰδι απ 8. 78} ΘΠ] }}05. 1208 
ἀπ στ ΚΙ Πα ἔγασ]α ΔΥΙ Δ ἰσίθῖη βοῖπα ὈΪ αὶ, 718} 1}}}0- 

ἰαοϊποάοάπη ἰχαϊ. ὅθ 18}13 γῶν} ἷἰπ ἀασὰ δῃζαἋη ἀΘΙΠ 
Ὀἰπιαϊξαι Ραΐα θᾶ, 78} Πα αἰτπαπ ἴηι αἴδι πϑγηΐπ αὐ] Π8 15 
Ζακαυῖαπ. 00 181} Δα Πα ΠΔΠ 61 50. ΔΙΡοὶ 18. 4}: πθ, ἃ Πι8]- 

ἰαϊάαθι ἸΟμαππμθ8. 61 18} ]οΡρὰπ ἀπ ἰΖὰ] βαΐθὶ πὶ ἃἰμϑιη ᾿ἰϑὺ 

ἴπ Καπ]α Ροὶπδιημηᾶ 586] Ππαϊδαϊ δι βαηητηἃ πη. 02 ραραπα- 

γἱἀθάθη μὰ αὐἰζὶη 15 βαΐα ἢγαῖγαᾷ νυ] 4641 Παϊΐαη ᾿πᾶ. 68 1 
15. ΒΟΚ] Πα 5. ΒρΡ11ἀὰ πδηὶ οὩΠΠ]6]1ἀἃ αἸ ΡΠ 8: [ΟΠΔΠΠΘΒ δῦ ΠΆΤη0 

2 - - 

αὐτοῦ, μνησϑῆναι ἐλέους, δῦ χαϑὼς ἐλάλησεν σπτρὸς τοὺς 

πατέρας ἡμῶν, τῷ ᾿Ἰβραὰμ καὶ τῷ σπέρματι, αὐτοῦ εἰς τὸν 
γ.ν » . Ν Χ δυχννι Ἐ Ν - - 

αἰῶνα. ὅ6 ἕμεινεν δὲ Π]αριὰμ σὺν αὐτῇ ὡσεὶ μῆνας τρεῖς, 
» ᾿ Ἁ Φ 29. ὦ “ 2 ’ὔ 

χαὶ ὑπέστρεψεν εἰς τὸν οἶχον αὐτῆς. ὅ1 τῇ δὲ ἘΕλισαβεϑ' 
, ς “" - 2 ᾿ς τῷ 

ἐπλήσϑη ὃ χρόνος τοῦ τεχεῖν αὐτήν, χαὶ ἐγέννησεν υἱόν. 
ν Ἢ) «ς , Ν «ς - Ὁ ων [ Β) 

ὅ8 χαὶ ἤχουσαν οἱ σπερίοιχοι χαὶ οἱ συγγενεῖς αὐτῆς ὅτι ὃμε- 
’, ’ὔ Ν 2, ᾿] -“ Ρ ἘΨγ ̓ Ἀ 

γάλυνεν χύριος τὸ ἔλεος αὐτοῦ μιετ᾽ αὐτῆς, χαὶ συνέχαιρον 
Ρ ᾿ 9 Σ Ὁ ΠΥ, Ξ ΜΑΙ , ΓΤ δό 19 αὐτῇ. χαὶ ἐγένετο ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόη ἤλϑον περιτε- 
- ν , -“- ) Ἷ - 

μεῖν τὸ τταιδίον, χαὶ ἐχάλουν αὐτὸ ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ στα- 
" 2 - ΄, -» . - 

τρὸς αὐτοῦ Ζαχαρίαν. 60 χαὶ ἀποχριϑεῖσα ἣ μήτηρ αὐτοῦ 
ΞΕ ᾽ )η» “ ᾿Ὶ “- 

εἶπεν ()ὐχί, αλλὰ χληϑήσεται ᾿Ιωάννης. 61 χαὶ εἶπον πρὸς 
. Ρ̓Φν" , ) , -“ Ἁ » - 

αὐτὴν ὅτι οὐδείς ἐστιν ἐν τῇ συγγενείᾳ σου ὃς χαλεῖται τῷ" 
’, -“᾿ μ᾿ “ 

ὀνόματι τούτῳ. 62 ἐνένευον δὲ τῷ πατρὶ αὐτοῦ τὸ τί ἂν 
“ ἈΠ Ρ , ; 

ϑέλοι χαλεῖσϑαι αὐτὸν. 08 χαὶ αἰτῆσας πιναχίδιον ἔγραιμεν 

δῦ ἔταῖνα, ἀϊθ Πδπαάβομτ υπᾶ ΟἹ, ἴταϊν. 51 10 [6810 Ὅθ1 61. 
θ08 σαῃπιο]14α 616 ΠΑΠαβο σι, --- σα - ἸῺ - τη61]144, ψῖθὸ [1 Ο. ΥΙΙ, 18 

᾿ ἢ βᾶπ τη βϑαπαϊἀθάπη; ΟἹ, 14} πι01144Δ. Ὑρ]. Ζὰ 1 Ο. ΧΥ͂, 16. 

δούλου ἄθγ αἰΐθη οὐκ ἄγου. --- ρϑηηιπδῃ 8] μγησϑῆναι, ,τοοοτάαίαβ᾽ τῇ 
61 ϑαθαΐίοσ ; ἀοοῖῦ. Πᾶὶ βοθυγογ] 10} ΘηΠ] ΘΠ ητπρ δία ροίαπάθη. 56 5γ6] 
ὡσεί (ὡς ϑῖη ΒΙ)) --- [010 Ὁ τθπὰ (ηἴοηῦ ἢ. 58 υπί6] ὅτι, [ν᾿ βαίοὶ. 
ὅ9 ἴπ ἄαρα δμίιάη) ἐν τῇ ἡμέρῳ τῇ ὀγδόη δῖα ΒΟΡΙ, ἴὐνρς --- ἐν τῆ 
ὀγδόῃ ἡμέρᾳ; ἵπ 1,6 610 ἐν. --- 1π8}] αὐτό, γρὶ. 8ὅ6. 60 Βαϊίαϊά4ι} 
χληϑήσεται --- ΟἹΌ χληϑήσεται τὸ ὄνομα αὐτοῦ. 61 ἴπ Κυπ͵α] ἐν τῇ συγ- 
γενείς ΟΞΒΕΒΟΉΗΚΜΗΌΥ" τ νρ --- ἐχ τῆς συγγενείας. 62 Ῥαΐα Ὠναῖγα 
ΥΠᾶρΟΙ Ππαϊίαῃ πὰ] τὸ τί ἂν ϑέλοι χαλεῖσϑαι αὐτόν (οᾶον αὐτό ὃ); πτί- 
ΠσμΘ πδομδμτπιπρ ΟΟΥ ΚὙΙΘΟΠΙΒΟΠΘη. δ γποίασ; ὮΡροΥ Παϊίαῃ --- χαλεῖσϑαι 
5. Ζὰ 7. ΧΥ͂ΙΠ, 14. 08 1Ρ 15] χαΐί; 15. Ζυροβοίχί, ---- πᾶπι βῬΙη611444] 
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ἴ8.. 718} 51108]6}Πἀ θά 8118]. 64 υϑ]ακηοάα βᾷμ Τὰ }8 18 
ΒΠ5 181} ὑπΟΡῸ 185, 18} τοῦτα ΡΙαρ] μη 5. οαΡ. Θὅ 78} νὰ 

δηδ 81] 11 ΔΟῚΒ βαΐτη Ὀ]ΒΙ ηΠ 481ὴ ἴηδ, 18} 11 8118] αὶ ΡΠ οἱ ῃ 
Γαἀαῖαβ του] γοϑη 411 ΡῸὸ γαστᾶα, 60 14} ρα]ασ θά πη 

11] μὰ] Πδ.Β] Πα Δ η5 1π ΠΑΙΤ1Π 56] η8Ιη1η8, αἸΡαπάδηβ: ἤν 

511 βαΐα θᾶ γαῖ θη Ὁ 18} Ρᾷ Πδπαὰ5 ἢ .}1Π18 νὰ ΤῺ1Ρ 

ἸΠ]Π͵|ἃ. ΟἿ 18Δ}} Ζα Κδι]αβ αὐΐα 156. ΘΠ] ΔΗ η5. Ὑ61}18 
718 φῬταυίοια. 141}, ΠΡ: 068 Ρὶυροὶρθ [ταπ]ὰ ΟἿ 518 6118, 

πηΐθ οαγοίβοα Δ} οαγδα  ὐα 5] 561 Π ΙΠΔΠαΡΘΙη 561Π8], 

09 18} αὐτιὰ ΠΔῸΤη ΠΆΒΘΙΠΔΪ5 ΠΠ518 ἴῃ σὰγαα ΠΔΥΘΙ ΙΒ 

ΡΙαΠΠΔραι8. 561158, 70 βγᾶβϑυθ τ 48 ΡΆ] ΤΠ} ὙΘ]Π8178 

Ρ] - 

λέγων Ἰωάννης ἐστὶν τὸ ὄνομα αὐτοῦ. καὶ ἐθαύμασαν πάντες. 
27 - . - 

04 ανεῴχϑη δὲ τὸ στόμα αὐτοῦ “ππαραχρῆμια καὶ ἡ γλῶσσα 
5 - δ ΘΟ 2 - Ν ΄ ἈΤΡΎΟ Κα αν ἢ 

αὐτοῦ, χαὶ ἕλαλει εὐλογῶν τὸν ϑεὸν. Θὔ χαὶ ἐγένετο ὃτ7ιὺ 
- 2 [ - 

γπτάντας φόβος τοὺς περιοιχοῦντας αὐτόν, καὶ ἐν δλῃ τῇ 

ὀρξινῇ τῆς Ἰουδαίας διελαλεῖτο πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα, 
: . ἢ - 

66 χαὶ ἔϑεντο πάντες οἱ ἀχούίσαντες ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῶν, 
λέγοντες Τί ἄρα τὸ παιδίον τοῦτο ἔσται; χαὶ χϑὶρ χυρίου 
Ξ ᾿] 2 .- Ν γ΄, ς Ν Β] ΩΝ γ ΄ “ 

ἣν μετ᾽ αὐτοῦ. ΟἿ καὶ Ζαχαρίας ὃ πατὴρ αὐτοῦ διτλησϑὴ 
, ἐπ, 2) , , ΒΧ Ν 

χύνξυματος ἁγίου χαὶ δπροφήτξυσεν λέγων 608 Εὐλογητὸς 
, ς Ν -. 2 , ον Ψ ,ὔ Ν ΒῚ , χύριος ὃ ϑεὸς τοῦ Ἰσραήλ, ὃτι ἐπεσχέινψνατο χαὶ ἐποίησεν 

λύτρωσιν τῷ λαῷ αὐτοῦ, 69 χαὶ ἤγειρεν χέρας σωτηρίας 
ςυ-» 2 - 57, Ν - . 2 κω Ν ΜῊ ἢ 
ἡμῖν ὃν τῷ οἴχῳ “]αυεὶδ τοῦ παιδὸς αὑτοῦ, 10 χαϑὼς ελα- 

605 ὈΙδιίαπᾶδμη, 416 ΠΔΠαἀβΟ ΤΙ ΙΒ απίδπαδμπι. 

ἔγραινεν, πᾶπι δ18. ἄου Τία]α, θῸ ,φΔοοορῖξ ΡῈΡΊΠ]ΑγΘΙ οὐ βου! ρϑῖ᾽, ἃ »8ο- 
οορίο ρὲ .. .᾽. --- 764} 51] Δα]οὔοϊἀοάππ -- ἔπρρο 15] καὶ ἐϑαύμασαν - ἡ 
γλῶσσα αὐτοῦ -- Ὁ Ὁ ρ1 καὶ παραχρῆμα ἐλύϑη ἡ γλῶσσα αὐτοῦ χαὶ 
ἐθαύμασαν πάντες, ἀνεῴχϑη δὲ τὸ στόμα αὐτοῦ. θὅ 7} νᾷ}}} χαὶ 
ἐγένετο --- ΑἸΚ ἐγέγετο δέ. ---- ἃμπἃ Ἁ]]αΐπη ἃΡ18] ἐπὶ τιάντας φόβος -- 
2 τῷὦὉ} νρ όβος ἐπὶ πάντας. --- ἴπᾶ] αὐτόν τὰν Ὦ -- αὐτούς. 00 Πδι5- 
Ἰαπᾶδη5)] ἀχούσαγτες οὔθ᾽ ἀχούοντες --- Παϊν 1] τῇ καρδίᾳ ---- 1.8 
ταῖς χαρδίέαις. -- ᾿νγὰ 510]| ---- ναΐτβδ}} τί ἄρα --- ἔσται; ἄθν οοπ]αποίίν 
ογβοίχ ἀὰβ {Ὁ ]οπᾶθ ἄρα νῖο 1,0. Ὑ111, 25. ὕὔυῖρθηβ ἸΚκοιπιξ ἀϊθ᾽ ἀπι- 
ΒΟὨ ΘΙ θιιπρ’ ἀ05. {δαγΒ. ἀιΓ 01} ΒΚ] πὰ ἈΪΟΡ νου; δ ΓΟΥ δύο} 95. Γν μέλ- 
λειν. Οταῃ τ, ΤΥ͂ Ρ. 179. --- 14} Ρ681}] χαί οἄον χαὶ γάρὺ Ἐὰν οἷπ- 
[068 χαί βίθῃῦ 18} Ραᾶῃ ΥἹΙ, 8. ΧΥ͂ΙΙ, 8. 71, ΥἹ1, 88. ΧΕΙΥ͂, 8. 1. -- 
γ85] ἦν --- [610 9) }ᾳ. 
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Ῥίζο ἴγατη ἀπαβίο θ᾽ πὶ ἰν8 Ῥγααοῦο 80] Παϊχ0, 171 οἹθαη 

Πα ΒΘ τ ἢ] πὶ ἘΠΒΆΤαΪΠ) 18} τπ8 Ππαπάδιι Δ]1 116. Ρῖ10 Πὰ- 

ἰᾳ πάλη ΠΠ515, {2 [δα] ΔΥΠΠΔΠαἰγ ρα ὈΪ αὐαπι ἘΠΠΒΔΥΔΙΤῚ 

7 σαπηθμδη ΟΠ ΘΟΎΟΒ. ὙΘΙΠΔΙΧΟΒ ΒΘΙΠᾺΪΖ05, 79. ἃ1}18. Ρδηθὶ 

ΒΥΟΥ Ὑἱρτὰ ΑΡΥΆΠπ αὐΐαη ΠΥ πα, Οἱ ΟΘΌ] ὉΠ515 74 υπὰ- 

σοὶ ἀ5 παπάσι ἤ]αμθ ἀηϑαγαΐχθ οὩ] Δ Β᾽ ἀδ]ηὴ 5 ΚΑΙ ΚΊΠΟΗ 

ἰτηπηὰ τὸ ἴῃ 80Π|Ὰ] 18} σαν Ι θη ἴῃ Πᾶνα" 7] 15. Δ]1Δ 8 

ἀαραηβ πΠβαΤαΠΒ. 76 18} Ρὲ1, ὈΆΤΉΪ]Ὸ., ρῥταιίουι5. Πα ἰδ. 8 

Βαϊΐζαχα : ἰδατασαροΒ ἃπκ [γὼ Ὡηαν ΙΓ θα [1 ]1Π8. ΤΩ] Δ 
δ᾽ 88 

Υἱσαη8 πη, {7 ἃ οἹΡᾶη ΚαΠΡῚ ΠαΒΘΙΠδ18. ΤηΔ ΠΟΘ] 15. ἴῃ 

- - Φ ἋΣ - - 

λησεν διὰ στόματος τῶν ἁγίων τῶν ατὸ αἰῶνος προφητῶν 
᾿] -» - - , 

αὐτοῦ, Τ1 σωτηρίαν ἐξ ἐχϑρῶν ἡμῶν χαὶ ἐκ χειρὸς πάντων 

τῶν μισούντων ἡμᾶς, 12 ποιῆσαι ἕλεος μετὰ τῶν “τατέρων 
ς - Ν - ’ ΕἾ} 2 - οἹ «“ 
ἡμῶν χαὶ μνησϑῆναι διαϑήχης ἁγίας αὐτοῦ, 18 ὄρχον ον 

2 ΄-- ΄Ὸ᾽ --Ὁ ΄- 

ὥμοσεν πρὸς Αβραὰμ τὸν πατέρα ἡμῶν, τοῦ δοῦναι ἡμῖν 
] ᾽ “-“᾿ - -Ὁ 

14 ἀφόβως ἐχ χειρὸς τῶν ἐχϑρῶν ἡμῶν ῥυσϑέντας λατρεύειν 
2 -- ᾧ - , 

αὐτῷ τὖῦ ἐν ὁσιότητι χαὶ δικαιοσύνῃ ἐνώπτιιον αὐτοῦ πάσας 
τὰς ἡμέρας ἡμῶν. Τὸ χαὶ σύ, παιδίον, πιροφήτης ὑψίστου 

΄ ΄ Ν ᾿ , Π ες , 
χληϑήση" προπορεύσῃ γὰρ τιρὸ προσώπου χυρίου ἑτοιμάσαι 
« Ἁ 2 - Νω- - -"» ’ - - ω 

ὁδοὺς αὐτοῦ, ΤΠ τοῦ δοῦναι γνῶσιν σωτηρίας τῷ λαῷ αὑτοῦ 

18 ΑΡγάμπαιη, αἴθ Παπαβομτ Αὐτά ματα (65 [ο]ρὲ αὐΐαμ), ΘΌΘηΒ0 
ΟἹ, ἴπὶ ἰοχί, θουιομρέ ατᾶτηση. Ὁ. 286. 

10 Ρ1Ζ6] τῶν (2) --- [61 ϑῖπ Β1,.7. --- Ρῖχθ ἔτατη δπδβίοδοϊπαϊ 
Αἰνβ Ὀγαιΐοίθ βοϊπαῖζ0}] τῶν ἀπ᾽ αἰῶνος προφητῶν αὐτοῦ --- Ὃ ἴί γρ 
προφητῶν αὐτοῦ τῶν ἀπ᾽ αἰῶνος. Τὴα5 ρτίοοι. ἀπ᾽ αἰῶνος ἰδὲ τ᾿ νυ 6ἢ 
ἀθοτβοίχύ ἔγατη αἷγα 41. ΤΧ, 82, ἴπὶ ρῖυτ. ἘΡΗ. 1Π|,.9. 60]. 1, 26; ὁ. ,8 ρεῖῃ- 
οἷρίο᾽, 6. ,8 ῬΥΠΠΟΙΡΙΟ (θιηρουϊβ. Τ1 ρίθᾶῃ παβοῖη} σωτηρίαν; δῖρδπῃ 

᾿ “τ. - ; εἾ ἴ Ε . 
Δ115 ἔπ, ἄλγτο βα]υίοιη. 78 41}15 βᾶποὶ 8001] ὅρχον ὃν ὦμοσεν; ἀϊθ υπ- 

Ι ἈΠΆΤΗΟΙΡ ἀδὺ συ 0ῃ, βίστιοίαν ἰδ ἀυσορῃ ἄρῃ σϑηϊεν 41 }18. (Ζι ρϑιαιπδῃ) 
: Ῥοβοιῆσέ. Τ4 υπαρθὶη])] ἀφόβως, ἀαίϊνιι τηοαϊ, ,1π ἐγ  ]οϑὶ ρκοῖ δ᾽, ττῖθ 

ΠῚ Τίπι. ΠῚ, 8. Ῥατητηα μαϊάδιι οἱ 78 πη15 781) ΜΔ ΌΥΘ5. ἀπάβίορυπ Μοβοζᾶ; 
ΠΟ. ΧΗ, 18 πίῃ βαπιπηὰ βατηΐη Δητηΐπ ἰἀἀ]Θἄτιτη, πἰτ Ῥαϊπὶ βδπηᾶπι 161- 
βέϊπη. Ζυ 6] πα 1 ΤΊπι. 1, 8. ρῸΡ ἰδύ υὙἱοβ, Ἰαθαϊ ᾿γὰβ 15. υἱἱοᾶα (γομί- 
μῶως, 50 Α, νἱζοάοῖρο Β) ὈχΌΚΟΙΡ. --- ὑπδᾶταϊΖ6}] ἡμῶν --- [6810 Βίη Β1,6. 
1 ἴπ 5ιπ|41} ἔν ὁσιότητι; ὑπροπδιιθυ διιβάσιοϊς; ὁσιότης --- γ 8 1}Ρὰ ἜΡΙ. 
ΕΥ.024., ὅσιος ΞΞ γ 1:5 Τρ, 1.8. Τ ΤῊ, ΤΙ, 10, ϑνίκηθ 1 Τίμ. ΠΠ|, 8. --- 
ὈΠΒΆΤΆΠ5] ἡμῶν ϑ΄η ΑΒΟΘΕΚΙΕΌΥ 7 τὰ νρ -- τῆς ζωῆς ἡμῶν. 16 71} 
Ρὰ] χαὶ σύ ΛΕΈΕΟΘΉΗΚΜΒΟΥ 7.1.2 (1 νρὴ --- χαὺ σὺ δέ. 11 116] αὐτῶν 
δία. ΒΟΕΕΟΉΚΙΕΒΥ ΓΖ. τὸ τς --- ΟΜ ἡμῶν. 
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αῇοία αν δαγ ὐθ 116 18 ΡΑ 1} 16] πη 61 Δ. ΔΙ γ 61 ΟἹ 8 

ὈΠΒΆ11Β, ἴΠ ΡΔΠΊΠΘΙ ΟἝΥΘΙΒΟΡ ὈΠβαΙα ὈΠΤΠΒ 8 ΠΔΌΠΙρΑΙ, 

79 σὩθΔΙΓ 784 βαΐμηὶ ἴῃ τἹαῖζῷ 181} 5κδᾶδα. ἀδαβαιβ διὐαπἄδτῃ 

ἀαὰ σαγ Δ ἢ 7 [ΟΠ 5. ἸΠΒΔΙΔΠΒ. ἴῃ Υἱρ σαγ 1} }}15. 80 10 βαΐᾶ 

ῬΔ͵ γΟΠΒ 1411} ϑνιηρπηοῦδ ΔΗ, 18} γὰθ ἃπῶ Δυρίάοιῃ ἀπ 
ἀρ πϑῦδ! ΚΠ 6 1818. 56] η81205 ἃ Τ5Γ86]8. 

Π,.1 ΠΡ Ρᾷῃ ἴῃ ἀδρδη8 1818 8 ὉΥΓΔΏΠ σαρτοΘΙ 5 {Γ]ὴ 

Καϊβαγα ἀρυβίαιι ΟΔΙΉΘΙ]Δη 8118 η8 τη] 6] πραγ. 2. 505} Ρδῃ 

ΟἹ ΒΟ Δ Π1616 18 Πα ϊϑύα νὰ} αὖ [Ὑ]88 6 ]1η ΚΙΠα1π8, ΘΟ ΎΥ1815] τὰ ρῚ]- 

2 2 ,ὔ ς - 2 - ᾽ν , Ψ ,, - 

ἐν ἀφέσει ἁμαρτιῶν αὐτῶν 18 διὰ σπλάγχνα ἕλξους ϑεοῦ 
ς.ς » γ ἡ τὴ , ἘΠ ἥξοῦ ᾿ Ν' 2, κοὐ Οἢ ΡῚ 
ημῶν, ἐν οἷς δτισχέξιψεται ἡμᾶς ἀνατολὴ δξυιους, 19 ἔπι- 

φᾶναι τοῖς ἐν σχότει καὶ σκιᾷ ϑανάτου χαϑημένοις τοῦ χκατ- 
-ὦ΄ Ν ,ὔ ἐξ - ΒΡ] Ὁ Ἂ 2 , Χ Ν 

δυϑῦναι τοὺς πόδας ἡμῶν εἰς δδὸν εἰρήνης. 80 τὸ δὲ σπαι- 

δίον ηὔξανεν χαὶ ἐχραταιοῦτο πνεύματι, καὶ ἦν ἐν ταῖς ἐρή- 
ἴω ΝΥ 9 

μοις ἕως ἡμέρας ἀναδείξεως αὐτοῦ τιρὸς τὸν ᾿Ισραήλ. 
2 - ΩΣ ’ 

Π,1 Ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐχείναις ἐξῆλϑεν δόγμα 
παρὰ Καίσαρος «Τὐγούστου ἀπτογράφεσϑαι πᾶσαν τὴν οἰχου- 
μένην. ἃ αὕτη ἡ ἀπογραφὴ πρώτη ἐγένετο ἡγεμονεύοντος 

19 ἀδυβδιβ, α16 Ππαπαβοιση ἀδιΡαΒ. 

18. Ἰηοϊπαπάθίη ἀυτηδμαῖτίοῖα)] σπλάγχνα ἐλέους ,νἱδοοτα τη ϊβουϊοου- 
ἀϊαθ᾽; δ Ὁ]. ΠΠ, 12. ἰδὲ ἀθυ ἀυβᾶτυοκ σπλάγχνα οἰχτιρμοῦ ἴτα Θοίϊ- 
Β6ῃθη νοιδπαοτί πογάθη. -- ἴῃ Ῥαιημη61] ἔν οἷς, ἃ σπλάγχνα Ὀοσᾷρ- 
Τὴ ; ἴθ Ραιητηοὶ ἀαρθρθῃ ὈΘΖι θη 5105). «αὖ ἄθῃ σοἀαπῖκθη. 65 γον υρΘ ἢ 6 η- 
θη ρᾶυ ΟἹ 1] βαίΖθϑ, Ὑ0611 βθῖῃ τη] 0]6 14. 5100). ὍΠΒ56᾽ ΘΥθαγτηϊ᾽. --τ ΡΥΘΙΒΟΡ] 
ἐπισκέψεται ϑ5ῖπ Β (1) --- ἐπεσχέψατο. ὕθοι βαΐϊτῃ --ὸ διά ὁ. 800. 85. Ζὰ 
ΠΡ ΧΙ; 11, 1 ἴπ ἄαρδηβ 1] Π8η5] ἐν ταῖς ἡμέραις ἐχείναις; ἴῃ ταῖΐ 
δοοιβ. θ6 1 σοι βθτηπηιηρ τὶ Μο. ΧΙΠ, 24 ἴῃ Ἰαϊπδηβ ἀδραμ5. 5611] τἱη]- 
ΖΡ, 5. σὰ Ἐρῆ. ΥἹ, 18. -- Αρπυβίαι}] «ὐγούστου, ᾿γούστου δαοὶ 
Οτ,.1 ἢ. 2. Ῥαῃ] συροβοίψί. --- νἱβαπάϊη Κιπάϊπα γυῖα ϊθ τᾶρι πομᾶϊπ ὅδα- 
τ] ἡγεμονεύοντος τῆς Συρίας; νἱδαπάϊη Κἰπαϊηα ϑγυϊαῖβ, ἀὰ8 δὴ ἀδδ 
1αύ. ῥτδθϑιάθ ϑυσῖαθ οὐ ηποτῦ, ἰδ ρἸ]Οββοι σὰ τρὶποπαϊη ϑϑαγίτι, (ἃ5. α6Πὶ 
Οτἰθομίβομοπ. ἡγεμονεύοντος τῆς Συρίας ϑδόπαι οπύβρυιομῦ πᾶ τὰν ρἿοβ- 
βίσιιηρ Ποταιιϑίουοσίθ. ἴον αἴο ἄοπξ ρΟ 506 0 νοῦν οπάπιπρ' (65 γῸ] ΚΒ ΠΊΘΠΒ 
[ὔν ἄθπ ἄορ Ἰαπᾶοβ 5. ζὰ Μί. ΧΙ, 21. --- Κγυθηδῖαι] Κυρηνίου; ἀϊθ ροὐ.. 
ἔοσττη οὶ ομῦ Δ ]]ο πὰ ἃ} νοὸπ ἄν συ ΐθοῖ. {ΠοΥ ]]οίοσαηρ Αυρηνίου, Κυρεί- 
γου, ἰῦ νρ Ογγῖπο; Ὀοκαπμ 110} Ἰαπίοῦ ἀον πᾶηιο (λιν 1 πι18. 

΄- 

Ἢ οπ ἴθι ἃ0 ουννᾶμιπο 101). ἴπ θυ ΤΟρῸ] παν 16 ἀϊίθθίθη. ρου θ0}}1- 
Β0Ποη [ποι] πα π ἀβομυ το π δῖπ ΑΒΟΘΙ, απᾷ ἀἴ6 Τ1ία]α., ἃ0}) ἀἴο50. θά ο0} 
ΠῸΓ ἤαππ, ποθ ΟΛ πἰομύ ἀϊο Ἰοβαγὺ ἀθ5. Α]οχδπάσγι πα {Π01]0. 
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ποπαϊη ϑ'δυσί Κυτχοπαῖαι. 8. 18} Δα] άθιη 811], οἱ τηθ] αἱ 
γοβοῖπα., ΠγαΥ] χα} ἴῃ βοῖπαὶ Ὀλαγο.. 4 ὈΥᾶπη Ρδη 78}} Ἰοϑοΐ 
8 (Θ᾽ ]αϊὰ ἀ8. θαστο ΝαλαΤαρ ἴῃ Ππἀαΐδῃ, ἴῃ Ὀαπγρ' Πα γ 6118 

561 παϊίαα ΒΟΡΙΠϊμι, ἀαβὸ οἱ γὰβ τπϑ8 σαγᾶδ [Δ ἀγ θη 15 1)ὰ- 

γοὶἶβ. ὃ ΠΏ] 11} Μαλη, 56ὶ ἴῃ Παρ Ὶ ]η νὰ ἸΠ]ηἃ 

68, Υἱβα θη. ᾿Π ΚΠ] ΡΟ. ὃ νὰ} Ρᾷη ΤΙ] ΡΡΆΠΟΙ ΡῸ γϑϑιιῃ 

7αϊπαγ, ἀϑί]ποάθάθ ἀαρὸβ ἀπ θα ἰχαϊ, 7 18} σαθᾶν 

Βα πα βο᾽πᾶπα Ρὰ πη {πα}, 14} ὈΙγαμα ἰπὰ 18} σα]αρταδ 

ἴηᾷ ἰπ πιχοίϊη, πθΐθ πὶ γὰ 8 ἢ ΤἸΠ}18. ἴῃ βύθα βηηἃ. 8.18} 
ΒαΙΓ 705. ὙΘΒῸΠ ἴπ ΡῬαϊηπ 5811 ἰᾶπᾶα ΡΠ γα κα ἀδη8 18} 
για η8 γα ὐγο Πα δ. τἰαγο ΔΙ 8] 856 1η8]. 9.10 ἃρρΊῚ] 8 

ἔα] 5 ἃΠΔα Δ ΠῚ ἴῃ 718} γα 18 ΤΆ Π]1Π5. ὈΙΒΙΚα]η 1η8, 1411 οἰΐα- 

τῆς Συρίας Κυρηνίου. 8. χαὶ ἐπορεύοντο ττἄντες αττογρά- 
φεσϑαι, ἕχαστος εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν. 4 ἀνέβη δὲ καὶ Ἰω- 

σὴφ ἀπὸ τῆς Ταλιλαίας ἐχ “τόλεως Ναζαρὲϑ' εἰς τὴν Ἰουδαίαν, 

εἰς σεόλιν “Ιαυεὶδ ἥτις χαλεῖται Βηϑλεέμ., διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν 

ἐξ οἴχου χαὶ πατριᾶς “Ιαυείδ, ὅ ἀπογράφεσϑαι σὺν ἸΠαριὰμ 
τῇ ἐμνηστευμένῃ αὐτῷ γυναιχί, οὔσῃ ἐγχύῳ. 6. ἐγένετο δὲ 
ἐν τῷ εἶναι αὐτοὺς ἐχεῖ ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ τεχεῖν 
αὐτήν, 1 χαὶ ἕτεχεν τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πιρωτότοχον, χαὶ 

ἐστταργάνωσεν αὐτὸν χαὶ ἀνέχλινεν αὐτὸν ἐν φάτνῃ, διότι 
οὐχ ἦν αὐτοῖς τότιος ἐν τῷ καταλύματι. 8 χαὶ ποιμένες 

ἦσαν ἐν τῇ χώρᾳ τῇ αὐτῇ ἀγραυλοῦντες καὶ φυλάσσοντες 
φυλαχὰς τῆς νυχτὸς ἐπὶ τὴν ποίμγην αὐτῷν. 9. χαὶ ἄγγελος 

χυρίου ἐπέστη αὐτοῖς καὶ δόξα χυρίου τιεριέλαμιψψεν αὐτούς, 

Π, ὅ 46πη8, ἀ16 Παπάβομγη 66118. 

8 ἴῃ βοίπαὶ Ῥαυγρ] εἰς τὴν ἰδίαν (οἄογ τὴν ἑαυτοῦ 5. Μί. ΤΧ, 1) 
πόλεν; ἴπι Οοὐϊβοθοιι τηῖῦ τηθ 1181] γοβϑίηα σὰ γϑυ θη θη. 4 τ15 ραγᾶα ἐαάτοῖ- 
ΠΆ18] ἐξ οἴχου χαὶ πατριᾶς; καί ἴθ1{. 6. Ρο] αὐτούς, 5. χὰ 1,0. 1 ἴτυ- 
πιᾶ δι] πρωτότοχον, 58. Ζὰ (Ὁ]. 1, 1, --- Ϊ γὰβ ἱπιὶ᾿ τπη18] οὐχ ἦν 
αὐτοῖς τόπος, “ἰθ 1, 1 τὶ γὰβ ἴτη θᾶσπ6; ἄθυβθὶθο ρϑηϊν ἐσ ἀθῃ ποιηϊ- 
παΐν Οὔπο ποραίϊοπ Μο. Ὑ1ΠΠ, 12 ἃΐπθπ 41Ρὰ ἰζσγίβ Ἰαῦθαϊ ρἱρθαϊᾶαι Κιιπ]α 
Ῥατοτηα ἰαῖΚπθ, γὙρ]. ἃπ0}} σὰ 11 Ο.. ΤΥ, 4 οἱ πὶ 10 Π{7] ἴπι 1 θ᾽η8. ---- ἴῃ 
βίαθα βᾶπιτηα) ἔν τῷ χαταλύματι, σού. ἃπ ἀϊοθοπὶ οτίθ, νυρ]. Ζὰ 5}. ΥἹΙ, 8. 
1,6. ΧΥ͂ΠΙ, 117. 8. ἴῃ βαπιπιὰ 581η1πη ]απᾶι] ἐν τῇ χώρᾳ τῇ αὐτῇ; 58 βᾶτηδ 
ἤπαοί 516} πίθ πδοηρθβίθ!]ξ, γΧ01] ἀ06. βᾶτηδ (εἷς) οἾπ δυῦϊκ6]. 9.1 ἂρ- 
Ε11.5] χαὶ ἄγγελος ϑῖπ ΒΙ,651 --- καὶ ἰδοὺ ἄγγελος, ἀοοῖι νρ]. 1, 20.] 
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πῃ ἀρΊῖβα ταϊ ]]διητηᾶ. 10 18} (0 ἀἂὰ ἴπὶ 88 ἃροίϊίαβ: πἷ 
ΟΡΘΙΡ; ππύθ 8581 8501110 ᾿χυ]β [Δπ60 γη1]Π|ὰ4 561 γαῖ Ρ 8118] 

ΠΗ ΡΘΙη, 11 βαύθὶ σαθδαγϑηϑ ᾿ἰϑὺ ἰζυ 18 Πίχησηὰ ἀδρῶ π88- 
7δηα 5, 5861 1δὺ Χγυδῦμβ ἴγαυ)]ὰ, ἴῃ Ὀᾶθτρ Πᾶν 118. 12. 18} 
Ραΐα 1ΖΥ15 ὑαῖκηθ, ὈΙΟῚ ἃ θᾶ. Ὀϊγαπάδη 1411 σὩ]ΔρΡΊα ἴῃ πιΖ6- 

{ππ. 18. 781}} δῃδ 8. γ81Ρ 1010 βϑιητηὰ ἃρΟΊ δα Τηϑηδρ οὶ ΠΔ}718 

ΠΠ πα ΚΠ 15 ΠδΖ]αηπἀδηθ σα 18} αἰρβαπᾶδπο: 14 γὰ]θὰβ ἴῃ 

Πα ἰδί7απὶ σαρὰ 18} ἃηἃ ΔΙ] ΘαΥΔΙΤΡΙ [πῃ ΤΠ Π81η ΘῸ(]85 

γ1]]1η5. 1 18} γνῶ} 106 ρα] Πραῃ [αἰγτὰ ἰὼ ἴῃ τη βῥδὶ 
ΔΟΟΊΠ]Π5., 18} Δ] ΙηΔη8 βᾷϊΪ ΠαΙΤ]05 ΠΘΡῸΠ ἀπ 518 1Ώ1580: 

Βα Πραροδ ἃ 1ὰ ὑπα ΒΟΡΙΔ ΠΤ 781 5] γαῖα ναατα Ραία 

γαθγθαᾶπο, ρα οὶ ἐται]α σακαμηϊάα πμδ818. 16 ἸΔ ἀθιηπη βηΐππι- 

7δπάδηϑ, 188 ὈΙρούπῃ Μδηδη 14 [οβοῖ, 18} ραΐω θᾶτπ ΠΙΡᾶ Πα 0 

ΝΡ Φ ΄ ,ὔ ΝΕ ΜΘ. 2 - ἽΝ 9} , 
χαν ξφοβηϑήῆσαν φόβον μέγαν. 10 χαὶ ξεἴπεν αὑτοῖς ὁ ἀγγε- 

- 2 - 

λος Μὴ φοβεῖσϑε: ἰδοὺ γὰρ εὐαγγελίζομαι. ὑμῖν χαρὰν μεγά-- 
λην, ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ, 11 ὅὃτι ἐτέχϑη ὑμῖν σήμε- 

, σα’ 3: Ν , 7 Κ 

ρον σωτήρ, ὃς ἔστιν Χριστὸς χύριος, ὃν πόλει Ζ͵αυείδ, 
Ν - δ Ν - Οὐ ἡ Ψ γ 12 χαὶ τοῦτο ἡμῖν τὸ σημεῖον, εὑρήσετε βρέφος ἐστταργανω- 

’ὔ “ , Ἂν ἐπ μένον χαὶ χείμενον ἐν φάτνῃ. 18 καὶ ἐξαίφνης ἐγένετο σὺν 
- 3 -- -Ὡ 

τῷ ἀγγέλῳ πλῆϑος στρατιᾶς οὐρανίου αἰνούντων τὸν ϑεὸν 
ὔ - ᾿ - 

καὶ λεγόντων 14 4όξα ἐν ὑψίστοις ϑεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη 
ἊΣ ἀν ΄ 33, ,ὔ Χ Ἂν Ὁ δ ς ας ἢ ὙΌΣ ν 
ἐν ἀνϑρώποις εὐδοχίας. 1Ὁ χαὶ δγένετο ὡς α᾽τῆλϑον ἀπ 

οὐ δά τυ, 

αὐτῶν εἰς τὸν οὐρανὸν οἱ ἄγγελοι, χαὶ οἱ ἄνϑρωποι οἱ στοι- 
μένες εἶπον πρὸς ἀλλήλους Διέλϑωμεν δὴ ἕως Βηϑλεὲμ χαὶ 

ΝΑ Ἂ: Ἶ νὸς ὧν ἴδωμεν τὸ ῥῆμα τοῦτο τὸ γεγονός, ὃ ὃ χύριος ἐγνώρισεν ἡμῖν. 
160 καὶ ἤἦλϑον σπεύσαντες, καὶ ἀνεῦρον τήν τὲ ἸΠ]αριὰμ καὶ 

Ἅ, 2 Ν , Ν ,ὔ μ 3 μ Ψ 3) ᾿ς 

τὸν Ἰωσὴφ καὶ τὸ βρέφος κείμενον ὃν τῇ φάτνῃ. 11 ἰδόντες 

10 [απο4, αἴθ Παπαβοῃ τ [ἈΠ ο1(, 

12. 16} ρ]Δρ14] χαὶ χείμεγον ΒΒ, ἸΡῚ γρ' --- χείμενον, [610 51. 
14. ἴῃ που 15 781} ἐν ὑψίστοις, Ὑρ]. ἴῃ {ππμηϊδαπι 1 Ο. ΧΥ͂, 8. --- ροαϊβ 
Υ11]1π5] εὐδοκίας τὰν ὅϊη ΑΏ τ γρ --- εὐδοκία. ὙρῚ. ῬΏΙ]]. 1, 15. βυπιαὶ 
ΤΑΙ 15. 10} ἴῃ. ΠΘῚ 15. 718} αἰ βύαϊθ., βασπιαὶ θᾶπ ἴῃ οΟαϊθ ν1]]}1π5 Χαϊθίπι τηϑν- 
7δπα (δι᾿ εὐδοχίαν). 10 Ῥαϊγτῃραρραῖμηα --- 1641} Βα] γαῖμα} διέλϑωμεν -- καὺ 
ἴδωμεν, ἀἰθΒ6᾽ ΟΠ] ποῦν πὰ 116, 1,0. ΤΧ, 88. ἀαπᾷ δου ἴπ ἄθῃ ορ βίοὶπ, 
Βοηϑύ δίῃ αϊθ 1. ῬΟυβοῸπ. Ὁ]ῈῚ. (65. ΠΟΥ 5. νυ] ] τη, οαρ ΡΤ τι. 5. Ὑ,. 
10 Μανῖδῃ]) τήν τὲ αριάμ; τε, ΜΘ Οἰουβ, αἰιβρ ΘΙ ΆΒ50Π.; 65. 010 οι 
τὸ ΠΡ Ρι 
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ἴῃ πἀχοίϊπη. 17 σαϑαϊ γα πλη Ρᾶῃ ρσακαπηϊάθάθπη ὈΪ βαϊὰ 

γαθγα μαΐοὶ τον νὰ ἀὰ ἴπὶ Ὀὶ βαύα θᾶγη. 18. Δ} 811] Ραϊ 

σα β]α 8 511 Δ] οἰ κι ἀθάθι. ὈΪ Ρὸ τοὐϊάομα ἴγὰπι ῬΙΙῺ 

μαϊγάϊαι ἀὰ ἴηι; 19 10 Μανία ἅ}1ὰ ραΐαβύαϊ ἃ ΡῸ γαυγαὰ 
Ρασκ]απάοὶ ἴῃ Βαϊγ ϊη. ΒΘ πα μηπηα. 20. ἃ} σαναμαϊἀθάπη 51|ς 

Ραὶ παϊγ 705. τὰ ]] πα δη8. 18} Πα) απ η8 ΘᾺ ἴῃ 811176 ΡΖ] 

σα μαπβι ἀθάπῃ 1} σαβΘ γι, βγΆβϑυ ΤῸ ]Ρ γὰβ αὰὶ πη. . 21 18} 

ὈΐΪΡ6 δία] ποάοάπη ἀαροὸβ ἁίαι ἀπ Ὀϊπηαϊ δ ἴηὰ,, 181} Πα] ἢ 

γὰβ Πᾶπιο ἰἴ5 [θϑ5, Ραΐα αἰρᾶπο [ΠᾺγη ἀροΊαι, [0126] ρὰ- 

ΠΠΠΊΔΠηΒ ΥΘΒῚ ἴῃ γα. 22. 181} ὈΠΡ6 ἀϑία ]]ηοάθάσμ ἀαρῸΒ 

γαΙ οἰ παὶβ ἴχζ6 Ὀὶ γιϊοάα Μίοϑο 215, Ὀταμύθαπη ἴῃ ἴῃ [αἰγιιϑᾶ- 

ἴθπὶ αὐδαϊζαη ἴπγα γα) η, 29. βγᾶβυθ οϑη011 δύ ἴῃ νἱοάὰ 

[γα] η8., Ραῦθὶ πναχαῃ οπη Και 8116 ὉΒ]αἸκα μ85. αἸΡα ὙΘ1}8 

γα α])} 15. παϊΐαα, 324. 184}} οἱ σϑθθὶηδ [τ] πὰ Π18], ΒΥΆΒΥΘ 

’ὔ -Ὡ , - ᾿ ) -᾿ 

δὲ διεγνώρισαν περὶ τοῦ δήματος τοῦ λαληϑέντος αὑτοῖς “τερὶ 
“ ἊΝ 

τοῦ παιδίου τούτου. 18 χαὶ σπτιάντες οἱ ἀχούσαντες ἐϑαύμα- 
σαν “τερὶ τῶν λαληϑέντων ὑπὸ τῶν ποιμένων πρὸς αὐτούς" 

Ὁ ᾿ - , ,ὔ - - 

19 ἡ δὲ Π]αρία πάντα συνετήρει τὰ ῥήματα ταῦτα συμιβαλ- 
Β] -" ’ ) - ν λουσα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς. 20 χαὶ ὑπέστρεψαν οἱ ποιμένες 

7 .- - - χὰ 

δοξάζοντες χαὶ αἰνοῦντες τὸν ϑεὸν ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἤκουσαν 
“ 2 

χαὶ εἰδον, χαϑὼς ἐλαλήϑη πρὸς αὐτούς. 21 καὶ ὅτε ἐπλήσϑη- 
«ς ’, 2 - - 2 ἢ σαν ἡμέραι οχτὼ τοῦ περιτεμεῖν αὐτόν, χαὶ ἔχλήϑη τὸ ὄνομα 

2 ΤῊΝ, - Ἁ Ν ς Ν -- ἊΨ , 4 - 

αὐτοῦ ]ησοῦς, τὸ χληϑὲν υΤτὸ τοῦ ἀγγέλου στιρὸ τοῦ συλλημ- 
- δέν ᾿ - , [4] ς φϑῆναι αὐτὸν ἐν τῇ χοιλίᾳ. 22 χαὶ ὃτε ἐπλήσϑησαν αἱ ἡμέ- 

- - 7 - ι 

ραι τοῦ χκαϑαρισμοῦ αὐτῶν χατὰ τὸν νόμον ΠΠωσέως, ἀνήγα- 
"] ᾿ υ «ς Ν -Ὁ - 

γον αὐτὸν εἰς Ἱερουσαλὴμ πταραστῆσαι τῷ χυρίῳ, 28 χαϑὼς 
,ὔ, Ὕ . ’ὔ ο΄’ - - 

ο΄ γέγρατιται ἕν νόμῳ χυρίου, ὅτι σἄν ἄρσεν διανοῖγον μήτραν 
[4 - , " - - 

ο΄ ἅγιον τῷ χυρίῳ χληϑήσεται, 324 καὶ τοῦ δοῦναι ϑυσίαν κατὰ 
Ν ᾿] ’ Ύ ’, - 

τὸ εἰρημένον ἕν γόμῳ χυρίου, ζεῦγος τρυγόνων ἢ δύο νεοσ- 

᾿ 20 51Κ ἀ16 μαῃάβοῃυἝ, 515 ΟἹ. 21. 22 π5ΓὉ]]ποαἀθάπη,, ἀ16 Παπᾶ- 
ΒΟ ΤΙ πἀβίυ]ποάράυῃ. 

᾿ 19 Ματῖα) αρία δῖα ΒΡ -- Μαριάμ. 20 ἰπ 8]]αἴχο ΡίΖϑθοὶ ρὰ- 
πιατιβι θά πη] ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἤχουσαν; (θΥ φσοιϊίῖν πῖο 5}. ὙΠ, 40 παι8- 
ἡαπάδηβ ΡΖ ναυσᾶθ ἀπά ΧΙΧ, 13, 24 ἔγαπι ἱπηπη8} 18 {: αὐ οἰοντοπί 
ΡΥ 60 Βδογἤοίαπι ἀοπιῖπο, ἴὕὔ᾽0᾽ ἔγαπι υρὶ]. χὰ 7}, ΧΥ͂ΙΙ, 19. --- Ὠταῖνα- 
ἄθθοπο] τρυγόνων (8. ατίτηπιβ ΜγίΠΟ]. Ρ, 1087) ,1ο᾽ομοπέαιθομ᾽. 
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αἰρᾶῃ ᾿ἰϑὺ ἴῃ υἱδοάδ [γα }1Π5., ο] ας Ὠγαϊν Δα 0 Π0 ΔΙ ΡΡαὰ ἔγ08 
ΤυροΌπΒ. ἅΠᾶΚΘ. 265. βᾷ} νὰβ πηδηηδἃ ἴῃ [ΑἸγτιβα]θ πὶ, Ρ 26] 

ΠΆΤ]0 ΟὙΤΠΔΙΟη., 7411 88 πηϑηηἃ γὰ8 ΘΔ ΔΙ Πὐδ 18}} σα λα" "8, 

θο᾽ἀδη 15 ἸΔΡΟΠαΙΒ5 [51 8.6118, 718} ΔΠΠ]ὰ ὙΘ1Πη8 νὰ ἃπᾶ ἱπη]ηδ; 
20 11} γὰβ ᾿πηπ]ὼ σα δ ηη [γὯΠ| Δ]}1η Ρδιητηᾶ ὙΘΙΠΠ ἢ 

ΒΆ]Πγᾶη ἀΔαρι, ἀπ} 1261 θην] Χτυῖϑίπ [Πα 0]1η8. 217 18} απ 
ἴῃ ΔΗΤηΪη ἴῃ ΙΖ] 81}; 18} ΤῊ] ΡΡᾶη6Ὶ ᾿ππαύζαιαι πη ὈΘΙ 5708 

Ραϊὰ Ὀὰ1π [681,4 οἱ ἰανιἀθάθίηα ὈΪ Ὀϊα ἰ]α νἱδο 8. Ὁ [Π8, 

28 18} 15. ΔΠαΠΔ 1 ἰηἃ πη, ΔΙΏΪΠ8 56] Π 88, 18} βαριὰ σα 

781 αὰρ: 29 πὰ [1τᾺ]οὐα1]5. 5Κ1Κ βοίηδπμδ, [πα] ποπα [γϑ]8, 

ὈΪ ναῦσγαάδ βοΙπδιητηᾶ ἴῃ σαν" }]α, 90. Ρᾶπᾶθ βϑῆγιη ΔαΡΌΠΕ, 

Τη61ηἃ ΠΕ Β6]η ρθη, 91 βΡοΘθὶ ΤῃΔηΥ1665 ἴῃ ΔΗανΔΙγθ]α 811α1Ζ0 

ἸΔηΔΘΘΪΠ0, 52. Ππ|Π8}0 ἀἃ Δπα] ] 6 1η81 βοὴ 18} σα]θρὰ 

ἸΤηΔη 8 0 6 1η Ρ6ΙΠηδ1 [5γ8.618. 88. 18} νὰβ Τοβϑῖ 718} ΔΙβ6ὶ 15 51148- 

σοὺς στεριστερῶν. 2ῦ καὶ ἰδοὺ ἦν ἄνϑρωτστος ἕν “Ιερουσαλὴμ 
ᾧ ὕνομα Συμεών, χαὶ ὃ ἄνϑρωπος οὗτος δίχαιος καὶ εὐλα- 
βής, τιροσδεχόμενος “ταράχλησιν τοῦ Ἰσραήλ, καὶ πνεῦμα 
ἅγιον ἢν ἐγτ᾽ αὐτόν: 206 χαὶ ἣν αὐτῷ χεχρηματισμένον ὑπὸ 
τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου μὴ ἰδεῖν ϑάνατον πιρὶν ἢ ἴδὴ τὸν 
Χριστὸν χυρίου. 21 χαὶ ἦλϑεν ἐν τῷ πνεύματι εἰς τὸ ἱερόν" 
χαὶ ἐν τῷ εἰσάγειν τοὺς γονεῖς τὸ παιδίον ᾿Ιησοῦν, τοῦ ποιῆσαι 
αὐτοὺς κατὰ τὸ εἰϑισμένον τοῦ νόμου περὶ αὐτοῦ, 28 καὶ 
αὐτὸς ἐδέξατο αὐτὸ εἰς τὰς ἀγχάλας αὐτοῦ, καὶ εὐλόγησεν 

τὸν ϑεὸν χαὶ εἶπτεν 29 Νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, δέ- 
ς.»"" ΄ 0} ὌΝ 

σποτα, χατὰ τὸ δῆμα σου ἕν εἰρήνῃ, 80. ὅτι εἶδον οἱ ὀφϑαλ-. 
μοί μου τὸ σωτήριόν σου, 81 ὃ ἡτοίμασας κατὰ τιρόσωτιον 

- - - ἢ 2 - , 

πάντων τῶν λαῶν, 82 φῶς εἰς ἀποχάλυνψιν ἐϑνῶν καὶ δόξαν 
- 2 Ν ς ".: 2 - λαοῦ σου Ἰσραήλ. 38 καὶ ἦν ὁ Ἰωσὴφ καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ 

20 ἔαυγθ σοὶ, ἴθ παπἀβοινη ἴαασθῖΖθ. 29. ἐπα] οίαϊθ,, 16 Παπ ἀβο 
γα] οιδαϊ5. 851 δπαάγναϊυβ]α; 416 Πα πα βο νυ ἃπδηάγαϊυ 7]. 

25 Ῥάγι}]} χαὶ ἰδού, 5. χὰ Μί. ΙΧ, 2. --- 88 πιδῃπᾶ γ88] οὗτος ὁ 
ἄνθρωπος, γὰ5 πυροδούχι. --- ἀῃπια γο 1} γ88] πνεῦμα ἅγιον ἦν 1) ἴεν 
γρ - πνεῦμα ἦν ἅγιον. 21 Ὀϊ ἴπὰ}] περὴὶ αὐτοῦ; ἀλλ τηᾶβοι]. πῖον ππᾶ 
28, ὙΠῸ. 1, 59. 62. 29 ἔτα]οία!8] ἀπολύεις, θοῦ Ὁ, αἰπιι(θ᾽, ἃπᾶθνθ α΄. 
πα π βου 6η, αἰπι{α5᾽. --- [ταυ]παπὰ ἔγαι]ὰ}] δέσποτα, 8. οἰ μ] οὶ {τι}: 
8 11. 82 Ῥιυάο] ἐθϑγῶν; (ἀθὺ ἀαϊίν χὰ πιδηνιἄθθ, ΘΌΘΠ80. πιϑμ ΒΡ Ὁ1Ὲ 
Ῥοϊμαὶ. 
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ἸοἰκἸαπάοπα ἅἃπὰ Ραϊθι Ροοὶ τοῦϊᾶα. σϑϑῖ Ὁ ἰηὰ. 84. 1}, 

Ρἰαριᾶα. ἴπὰ ϑγιμαῖου. 18} ἋἃΡ ἀὰ Μαυη ἃἰβοῖη 18: 88] 88 

Ἰσὶρ ἀὰ ἄγυβα ἰὰ πιϑϑύαββαϊ τηλπᾶραῖχθ ἴῃ ΙΒγα6 18 18}} ἅτ 

ἑαϊκπαὶ ἀπάβακαπαὶ. 80 78}} βὰμι. βϑῖπα 51:10 018 βαΐναϊα βα]1}}- 

σα σον Ππαῖτοβ, οἱ πα Π]]αϊ παι τι8 ππαπαρ απ αἰ ύαμ τηϊθο- 

ποὶβ. 836 781} γὰβ Απηὰ ργαυ[οὐοὶβ, ἀδα]εῦαν ΕΔ Π.16118., 115 ἸΠ]}]ἃ 
Αβουῖβ. 8501} ται] τὰ ἀὰρο τηδηᾶραϊχθ, Ραμ 61 τ} Δ] 

Ἰθτὰ βῖθπη {πὶ ΠΡ ΡΟΙη Βοὶπαὶ, 970 50} Ρᾷῃ Ὑἱάμπνο 1616 

ἀθἐαπςο απ 7}} Πάνου, 50} πὶ ἢ α]α [αῖτγα 41} [αβῦαθ } 1 

18 Ὀϊάομη Β]οίαμοὶ ἔγασ]αη πα ΐαη 141] ἀαραμη. 88 80} 
Ρίχαϊ Ὠγϑ αὶ αἰδίαπαδπαᾶθὶ ἀπά πῃ] Παὶ]ῦ {γα} 181 τοάϊαα ὈΪ 
πὰ ἴπ ΔΙ]αἱπὶ Ραῖπὶ πϑοἀαημαηη ἸΡῸη [αἰ αϑα. ] γ1η 08. 99 7. 

ὈΓΠΡ6 ἀδίαθμιπ ἃ]]αἴα Ὁ νἱδοᾶα [τὰ }1π5., σανδηα] θα πη 51Κ ἴῃ 

ϑαυμάζοντες ἐπὶ τοῖς λαλουμένοις τιερὶ αὐτοῦ. 84 χαὶ εὐλό- 

γησεν αὐτοὺς Συμεὼν χαὶ εἶπεν πρὸς ἸΠαριὰμ τὴν μητέρα 
αὐτοῦ Ιδοὺ οὗτος χεῖται εἰς πτιτῶσιν χαὲὶ ἀνάστασιν ττολλῶν 

ἐν τῷ Ἰσραὴλ καὶ εἰς σημεῖον ἀντιλεγόμενον. 8ὅ χαὶ σοῦ 
δὲ αὐτῆς τὴν ψυχὴν διελεύσεται. δομφαία, ὅττως ἂν ἀπίοχα- 

λυφϑῶσιν ἐχ πολλῶν χαρδιῶν διαλογισμοί. 86 καὶ ἦν :ννα 
σπιροφῆτις, ϑυγάτηρ Φανουήλ, ἐχ φυλῆς “41σήρ. αὕτη προβε- 
βηχυῖα ἐν ἡμέραις πολλαῖς, ζήσασα μετὰ ἀνδρὸς ἔτη ἕπτα 
ἀπὸ τῆς παρϑενείας αὐτῆς, 81 καὶ αὐτὴ χήρα ἐτῶν ὀγδοή- 
χοντὰ τεσσάρων, ἣ οὐχ ἀφίστατο ἀττὸ τοῦ ἱεροῦ νηστείαις 
χαὶ δεήσεσιν λατρεύουσα νύχτα χαὶ ἡμέραν. 38 χαὶ αὕτη 
αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐπιστᾶσα αἀνϑωμιολογεῖτο τῷ χυρίῳ καὶ ἐλάλει 
περὶ αὐτοῦ πᾶσιν τοῖς “τροσδεχομένοις λύτρωσιν “Ἰερουσαλήμ. 
89 χαὶ ὡς ἐτέλεσαν ἅπαντα χατὰ τὸν νόμον χυρίου, ὑσιέ- 

517 ὈΙοίαπαρὶ, ἀ16 απ αἀβοτς Ὀ]οίδπααδ. 
4 

84. 1π8] αὐτούς; Μαββιηδὴημ γοτγτηπίοί πἰομῦ ἀπ ΠΥ ΒΟ ΘΙ ]160 ἢ} 1]. 
56 τὴῖρ δρίῃ 16 γὰ 510})] μετὰ ἀγδρὸς ἔτη ἑπτά ὅδ΄᾽η Β1, 1{πὸ γρ -- ἔτη 
μετὰ ἀνδρὸς ἑπτά, ἔτη ἑπτὰ μετὰ ἀνδρός. 81 50 Ρᾷη] χαὶ αὐτή οὔθ᾽ 
χαὶ αὕτην --- 6γ6}] ἐτῶν ΘΑ Ρ 6614 --- ἕως ἐτῶν, ὡς ἐτῶν. --- [ται]δπ] 
Ζυροβοίζί, 5. Ζι 29. ---Ἕὀ πρῃίατη 78} ἀαρδπ}] γύχτα χαὶ ἡμέραν; ῬίυταΙ 
ὙΠῸ ἘΜ. 7: ΜΡ Υ 7, 1 ΤΙΠΙΥΥ͂, ὅ,., ἀΑΡΘΡΌΝ “ βπρι 8. ΜῈ: ΤΥ; 27: 
ΕΎΙΣ ΠΡ ΠΙ ΒΒ ΤΙ ΤῊ Τ,. Ὁ. .58.508} χαὶ αὕτη ἜΘΗ 
ἃ] τὸ νρ -- χαί. --- [ταυ]1}] τῷ χυρίῳ Δ 1] γρ --- τῷ ϑεῷ. --- ἴῃ Δ]1αϊμι] 
πᾶσιν, ἴπ Ζυροδείζί. --- ΤΑΙΤἀβαυϊγπι08] “Ἱερουσαλήμ ὅϑἴπ. Ὁ Τ᾿ γρ --- 
ἐν Ἱερουσαλήμ. 589. α]]ϊαία ὈΪ νἱοάα] ἅπαντα χατὰ τὸν νόμον ὯΙ], (1 νρὶ) 
-- ἅπαντα τὰ χατὰ τὸν γόμον, 

ΒεγηλπαγάΖ, ΨαΙϊΑ. 10 
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(Δ] 61] ἴδῃ, ἴῃ Ῥααγρ 5θῖπὰ ΝάΖαναθ. 40 10 Ραΐα ὈδΙΠ ὙΟΠ8 
188: ϑυιηρποάς ΔΠΤηΪη5 [ὉΠ] πᾶ πη 5 ἰδ. Παπαπρθίηβ, 8} δ ηδίβ 
ΘῚ 5. γὰβ δηδ 1Π1Π1ἃ. 41 184} σταύοαάθαπη ῥᾷ] Ὀ61115]08. 18. 161 

ΠΥΔΙΙΘἢ ἴῃ ΤΠ π|5816η| ἂὖ Ὁ] Ρᾶβκα. 42 1841} Ὀ1θΡ6 γνῶ 

ὑνα νυ] πχτι5, πϑραροδηαδη βρη ἴηι ἴῃ [ΔΙ ττιβαα] γγηδ ὈΪ Ια ἢἰ78 
αα]ρα15, 48. [Δ υϑῦϊαμδηάδηη βὰη8 ἀαρΆΠΒ, ΤΡ ῬΆΠΘΙ σαγδη- 

αἸάθάπη 51κ αἰδια, οαβύορ [6818 δῶ ΤηΔρῚ8 1ῃ [Δ]1Ἰι|58]61η., 18 ἢ 

ὯΙ γιββθάθπῃ [οβοΐ 18} ἰβρ6 1 15. 44 παρ]δπαοηδ ἴῃ ΒΗ] 

ἰηᾷ ΥΙΒδ 4ΘΠ1ῈΠ ΟΔΡῚΒ γἱρ 18 βοΠἀθα θη ἰπὰ ἴῃ φϑΠ]β]α]ὴ 
1811 ἴπ Καμρᾶϊη, 40 18} πὶ Ὀϊριαμάοημα ἱπὰ οανδηα! θά θπ 

στρειμαν εἰς τὴν [αλιλαίαν εἰς πόλιν ξαυτῶν Ναζαρέϑ. 

40 τὸ δὲ παιδίον ηὔξανεν χαὶ ἐχραταιοῦτο πνεύματι πίλη- 
- ἣν 3 

ρούμενον σοφίας, χαὶ χάρις ϑεοῦ ἣν ἐπὶ αὐτό. 41 χαὶ ἔπο- 
-Ὁ 2 ωῸ - «ς “Ὁ 

ρεύοντο οἱ γονεῖς αὑτοῦ χατ᾽ ἔτος εἰς “Ιερουσαλὴμ τῇ ξορτῇ 

τοῦ ττάσχα. 42 χαὶ ὃτε ἐγένετο ἐτῶν δώδεχα, ἀναβαινόντων 
2 ω θ Ψ ς ,ὔ ἣν, Ἄ 7ή - « -ω ᾿ 

αὐτῶν εἰς ἸΙεροσόλυμα χατὰ τὸ ἔϑος τῆς ἑορτῆς, 48 καὶ 
- Ψ 

τελειωσάντων τὰς ἡμέρας, ὃν τῷ ὑποστρέφειν αὐτοὺς, ὑττο- 
- - , 

μίδινεὲν Ιησοῦς ὃ παῖς ἐν ᾿Ιερουσαλήμ, καὶ οὐκ ἔγνωσαν Ἴω- 
-ρ 3 - 

σὴφ καὶ ἣ μήτηρ αὐτοῦ. 44 νομίσαντες δὲ αὐτὸν ὃν τῇ 
’ 53 ΟἿ Ἐυ ὴν .ςον ᾿ ΘΕ , ὙΝΝ γ 

συνοδίᾳ εἰναι ἤλϑον ἡμέρας οδὸν χαὶ ἀνεζήτουν αὐτὸν ὃν 
- -Ὁ "Ὁ ᾿ 

τοῖς συγγενέσιν χαὶ ἐν τοῖς γνωστοῖς, 40 καὶ μὴ εὕροντες 

41 Ὀοιι5]05,. ἀἰΘ παπϑομυι Ὀϊσιιθοθ. 42. ὑγα! νι πίστι ἀ16 παηά- 
ΒΟΏΥΙ, γρ]. Ἐδα]1ον Τιοχ. ΑπρΊοβ. Ὁ. 126 δηνίηΐτθ, ὑγθ! νιπίσο οϑ, ὑγα!]ὺ 
γἱπίσυμβ ΟἹ. 48 πΡΡᾶποὶ, αϊ6 παμ ἀβομγ! τ] Ῥάπο. νἱβθθάθη, α16 παπᾶ- 
50Ώ 1} γιβοᾶπμῃ. 

40 5υϊῃρποᾶα δμπιϊη5. {Ὁ]]ηδπ 45. 16 παπᾶ αρ61π5] ἐχραταιοῦτο πρνεύ- 
ματι πληρούμενον σοφίας; δατηΐη5. δῦ Ζὰ {ἘΠ]᾿πδη 8. ρθζορθη, ψΟΘΆΤΟΪΙ 
78} πούνγοπαϊρ ψατᾶ, 41 αὖ ἀ1}}] τῇ ἑορτῇ, 5. ὕθον αὖ πιῖΐ δοοῖϑ. Ζὶὶ 
Μίι. ΧΧΥ͂ΙΙ, 1. 42 Ραμ] ζΖὺὰΐ τϑοαριτυ]αίίοπ ἄθ5 ἰθιῃροτγα]βαύζοϑ ᾿---  ἀδ᾽,; 
ΘΌΘΩ50 1Π|,10. ΧΥ͂Ι, 28 πο) οἴποπι ραγίϊοῖρ. 48 αἰϊχα)] χυροβοίχί, Ὑρ], 
ΧΙΧ, 1 ὈΠῸΡῸ αὐγαπάϊάα 511. αἴϊτα ἐν τῷ ἐπανελϑεῖν αὐτόν. --- πὶ γἶδ556- 
ἄση Ιοβοῖ 18} αἱβοὶ 15] οὐκ ἔγνωσαν ᾿Ιωσὴφ καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ ΑἹ ἴ 
1261, πᾶ οὐχ ἔγνω Ιωσὴφ χαὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ ΛΟ τῦνυ--- οὐχ ἔγνω- 
σαν οἱ γογεῖς αὐτοῦ ϑῖπ ΒΌΉΠ, ἃ Θ νΡ. 44 παυρήαπάοπα) γομίσαγτες δέ; 
δέ (6810 ψἰθ ἴθ Ὀ6ο 3, Τ)α5. δβγπάθίου πὶστᾶ, ψῸ 65. ἱπὶ Οχὶθο ἼΒ0Π 01 
γΟΥ Πα ἦθηι, ρον Ὁ ΒΠ]1Οἢ γὸη ἄριη ἀβρουβούζου Ὀοβοιτρῦ, νρ]. ἄα5. πᾶπῇρ Ζὰ- 
βεβοίχία ἴθ, βαυτυῖ, Ῥαπαῖμ, πὰ ΤΙ Ο. ΥἹΙ, 10. σι, ΧΎΥΙΙ, 88. ΧΠΤῚ, δ1. 
ΧΙΥ͂, 22. Ἱ, 58 --- ἴῃ ραβίηβήαπι ἱπα νἱϑαη}] αὐτὸν ἐν τῇ συνοδίᾳ 
εἶναι; ἴπα ΔΡΥΘΙΟΠοΠμα ροβίο]]. --τ ἴῃ Ἰσαπραπ ἐν τοῖς γνωστοῖς (δαῦ- 
βίαηθγισῦ, 16 Ὀ]Ϊπᾶα βυη5, ἀλαβαπβ, βαυρᾶπι, ὕνοβ Πρ ΡΌΠ8) ΟΠ ΕΘ οοὐ 
- τοῖς γνωστοῖς, [0]}0 ἴῃ. 



Γλιοὰβ Π. 147 

51Κ ἴῃ [ΑἸττιβα] θη Βοκ]αηάοπα πᾶ. 406. 18} νὰ} ἴα ἀαρδ 8 
Ρυῖπβ Ὀἰσοίπη ἴῃ ἴῃ ἃ}}} δ᾽ απ ἴῃ 117 1πὶ Δ] 58] 1 18} 

παπβ]απάδη ἴῃ 18 ἢ ἔα] πάλη [Π8. 

41 ὕροϊδηοάθάθπη Ρὰπ ἃ]1ὰὶ Ρὰϊ Παιιβ] ἀλη 5. 18. ἃπἃ [τῸ-  -- 4 

ἀοῖη Ἰὼ ἃπααγαιγ)]ὰπὶ 156. 48 8} σαβαϊ νη δη8 ᾿πὰ 51]- μῶρος τ 

ἀα]οι κι θάπῃ. 

ἢ ἀἂΡ ἀπ ᾿πηπ]ὰ 80. ΙΡ6Ὶ 18: τηᾶσαι, ἤγὰ ραὐαν 68 6 --- δ 
| ὍΠ8 5γὰ ϑ᾽ 881] βἃ αὐΐδὰ θη. 18} 1Κ νἱππδηαοηδ ΒΟ Πἀθα ]η 

Ρυκ. 49 1} 4} ἄπ ἴτὰ: νὰ βαΐθὶ βο 146} τη] ἢ ἢἷὰ νἱβ8- 

56} Ραΐοὶ ἴῃ Ρὰϊηὶ αὐὐ!η8 161 Π15 Βα] ἃ νἱϑᾶη 860 182} 
1]ὰ πὶ ΤΌ ΡαΠ βαμητηὰ γασγαᾶὰ Ραύοὶ τοαϊάὰ ἀπ ᾿. 51 12} 1Δ6]ἃ 

ΤΡ ἴπὶ 18 48πὶ ἴῃ ΝαΖαγα]θ, 18} νὰβ υἱπδιβ]αη 45. ἴγη. 18} 

ἃΡ6Ὶ 15. σαΐαβίαϊαα ΡῸ γαῦσγάδ ἃ11ὰ ἴῃ ἨΔ] ΒΘ ΠΔΙΩΙηἃ. 

Ν 

αὐτὸν ὑπέστρεψαν εἰς “Ἱερουσαλὴμ ζητοῦντες αὐτόν. 46 χαὶ 

ἐγένετο μεϑ' ἡμέρας τρεῖς εὗρον αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ καϑεξόμε- 

γον ἐν μέσῳ τῶν διδασχάλων χαὶ ἀκούοντα αὐτῶν καὶ ἐπ’- 

ἐρωτῶντα αὐτούς. “ 
ξ Ἁ “ « 2 , ἋΣ - ᾿Ὶ Ν - 

41 ἙἘξίσταντο δὲ τιάντες οἱ ἀκούοντες αὐτοῦ ἐπὶ τῇ 
- 2 2 - Ν 

συνέσει καὶ ταῖς ἀποχρίσεσιν αὐτοῦ. 48 χαὶ ἰδόντες αὐτὸν 

ἐξεπλάγησαν. 
ΤΑ Ρ ΡΡῚ Ἀ εν ς , 2 - ἴ 25] , 
αὶ εἰστεν τυρὸς αὑτον ἢ μήτηρ αὑτοῦ Τέχγον, τὶ, δητοίη- 

᾿ ξἴω {] τ δ Ὸ , ἰῷ , Υ ἘΞ 
σας ἡμῖν οὕτως; ἰδοὺ ὁ στατὴρ σου χαγὼ ὀδυνώμενοι ξζητοῦ--: 

,ὔ ἈΡῚ ΑΗ, Ν 2 , . ἘΠ 2 -ς ͵, 3 
μὲν σε. 49 χαὶ εἴστεν σπτρὸς αὐτοὺς Τί, ὁτι ἐζητεῖτέ με; οὐχ 

»" - - ὉΤ 
ἤδειτε ὅτι ἐν τοῖς τοῦ στατρός μου δεῖ εἶναί με; 50 καὶ : 

2 κ᾿ 5 - ον εὐ νὰ ἡ 2 -7 Χ ὔὕ 
αὕτοι οὐ συνῆχαν τὸ ῥῆμα ὁ ἐλάλησεν αὐτοῖς. 1 χαὶ χατέβη 

2 ΡΝ ἢ ἈΝ 2 ,ὔ Ἀπ ι ς , 
μετ αὐτῶν χαὶ ἤλϑεν εἰς Ναζαρέϑ', καὶ ἣν ὑποτασσόμενος 

2 - 2 - « -“ 

αὑτοῖς. χαὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ διετήρει τὰ δήματα ἅπαντα ταῦτα 

γε, γσν που φ τ προ 

4060 411}, 16 Βαπάβομν τ 811}. 

41 Ῥαὶ Παυβ]απᾶδηβ 15] οὗ ἀχούοντες αὐτοῖ; παυβαπ βίθμῦ βοηβί 
Πἰσμΐ τὴῖϊξ ἄρῃ ρϑηϊίν ΟῚ ῬΘΥΒΟΩ; ΠῸΪ ΒιδαΒ0 1 Β.ΠΌΠΟ5. ΠηΘΙΠ81Ζ05 2}. 
ΧΥΠΙ, 81 1858 510} ΥΘΙΡΊΘΙΟΠΘΏ. 48 4 ἅὰ ᾿πητηᾶ 80 αἰβοὶ 15] εἶπεν 
πρὸς αὐτὸν ἡ μήτηρ αὐτοῦ δῖπ ΒΟΠΙ,4Δοῇ -- πρὸς αὐτὸν ἡ μήτηρ 
αὐτοῦ εἶπεν. --- τηαραυ] τέχγον; ἄθονγ. ἀϊθ γοραῤ υἱοστηθη διῇ ἂὰ 5. οἷπ- 
Ἰοϊταπρ᾽ 8 21. Ὦναᾶ Βαίανιᾶο5. ὯΠ5 5878] τί ἐποίησας ἡμῖν οὕτως --- ΑΔ 
4116 ἵγα ἘΣ τοῦτο ἐποίησας ἡμῖν. 

ΤῸ 

ἘΞ Κ κ πρπεσννς 
τὸ» 
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52 18} ΙΘ5ι8 β81Π ἔγοα θη 1811 νϑιδύδι 18. ἀπδίαὶ αὖ σαβρᾶ 
718 Τη Δ 811. 

ἢ ΞΞ ὃ ΠΙ, 1 [πῃ θὰ Ῥὰῃ διη αὐ! ΠιΠ1η Ριπαϊπαθϑαιβ ΤΟΙθαϊ- 

τἶατϑ Καὶ Αἰβα υ15., Τρ Ί ΠΟ 1 Ῥαπύϊαα Ῥοϊ]αΐαπ Τπάαϊὰ,, 18} Πα ατ- 

Τα ΡΊη]ἃ ΡῚ5 (1611 185 Ἡργοαθῖθ, ΕἸΠΡΡααΖι Ρὰμ ὈΥΟΡΥΒ 18 

ΠαυγρΡΊη7]α 15 ΠΡαγα]ὰ 5. 718} ΤΥ ποι 8 ΙΔ ΠπᾺ15., 18} Τγ- 

βϑη1δ 5. ΑὈΘΙ1Θη1 ΠασΥΤἃρΊη]ὰ, 2. ἃὖ Δ Ἰδύδηῃ οτια]ατη ΑΠΗΪπ 
18}: Κα]αῆῃ, 

2--ἴ γῺΡ ναυτὰ οἵ Ρ5 αὖ ΤΟ ΠΔΠηΘη ΖαΧΑΙ 5 δαπδα ἴῃ ΔῈ} 1- 

Πρ Πα ..8 18} αἂτὰ ἃπα 8118η8 σϑυΊαηβ [Δυχάϑηδ18 1η6}]8 618 

ἀδαροῖη Ἰαγοῖροβ ὧ(ὰ ἔπ α]οία [ταγααληδθ, 4 βϑγᾶβϑγθ ρϑιηθ] 

ἰϑὺ ἴῃ ΟΠ] γαῦγθ 88 611η5 ρτϑαΐούαϑ ΟἸΡΘΠαΙη5: 5Ε10πᾶ 
γΟΡ] Πα] 5 ἴῃ ΔΌβΡΙἀδ1: τηϑηγοα νἱρ' {γδυ]1 5, τα] 05. νϑαγ  ῖΡ 

ΒύαΙρῸΒ 15; ὕ 8} 4416 υϑ[]1]]8 8. 18} 811 [τρια η)6 18} Π]α1Π6 

ΩΣ -Ὡ ᾽ 329. “ Ὴ 0) -Ὡ ᾽ὔ ϑ , ἐν τῇ καρδίᾳ αὑτῆς. ὅ2 χαὶ ᾿Ιησοῦς “τροέχοτττεν σοφίᾳ καὶ 
ἡλικίᾳ χαὶ χάριτι πταρὰ ϑεῷ χαὶ ἀνϑρώποις. 

ΠῚ, 1 Ἔν ἔτει δὲ πεντεκαιδεχάτῳ τῆς ἡγεμονίας Τιβε- 
, , ς ,ὔ ,ὔ , - 2 

ρίου Καίσαρος, ἡγεμονεύοντος Ποντίου Πειλάτου τῆς Ιου- 

δαίας, καὶ τετραρχοῦντος τῆς Γαλιλαίας Ἡρώδου, Φιλίχεττου 

δὲ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ τετραρχοῦντος τῆς ᾿Ιτουραίας καὶ Τρα- ᾿ ΘΟ 
χωνίτιδος χώρας, καὶ “υσανίου τῆς ᾿“Ιβειληνῆς τετραρχοῦντος, 

2 .. 

2 ἐπὴὶ ἀρχιερέων "“γνα χαὶ Καϊάφα, 
2 ,ὔ ς.-- ἐῶν ν ΘΕῸΝ Ὁ ΄ Ν , εν 2 
ἤγενετο ῥδῆμα ϑεοῦ ἔπὶ Ιωάνγνην τὸν Ζαχαρίου υἱὸν ὃν 

ῇ ἐρή 8 χαὲ ἦλϑεν εἰς πᾶσ ἴχωρον τοῦ ᾿Ιορδά τῇ ἐρήμῳ. χαὶ ἦλϑεν εἰς πᾶσαν στερίχωρον τοῦ Ιορδάνου 
“ υ 7] ἰς - ᾿ᾷ 

χηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, 4 ὡς 
γέγρατιται ἐν βίβλῳ λόγων Ἡσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος 

- Ὡς ἝἜ - Φ τἢ [ ΄ Ν τον ,ὔ 

Φωνὴ βοῶντος ἕν τῇ ἐρήμῳ ᾿Ετοιμάσατε τὴν δδὸν χυρίου, 

εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ: ὅ πᾶσα φάραγξ πλη- 
ρωϑήσεται χαὶ πιᾶν ὄρος καὶ βουνὸς ταττεινωϑήσεται, χαὶ 

ὅ 4416, ἀ16 απ βοτι ἀΔ]6]. 

ΠΙ|Ι,1 Ῥυπίίαι!)] Ποντίου 5. δὰ ΥἹΙ, 18. --- βαυτταρίη)α} τετραρ- 
χοῦντος, γοὸπ βαυχταριηϊ, γὙρ]. ἰαυχαραρρὶ, ἀαϊίν ἋΟΥΓ Ζοὶύ , ψἄμγομα (6ΓΥ 
γ᾽ ΠΟΥ ΒΟ α΄, --- 15 ΟΔ]011α185] τῆς Γαλιλαίας, οτρᾶμσο ἰαπαϊθ 818 
ἄρτι ἐο]ροπάθῃ. --- Ττακαιποιι 45] ΤΟαχωνίτεδος; ἀ16 ρτίθοι. ἔοσπι θοὶ- 
ΘΠ α]ίοπ. ---ὀ ΑΡ61]6η1] τῆς ᾿1βειληνῆς ; Ἰπᾶθο]1] 4 Ὁ]0 παιηθπβίοτιη 2. αὖ 
Δα Βτηϊβύαπι σαα]απι} ἐπὶ ἀρχιερέων (ὁοοαᾷ, τιΐπιι8ο. 1{Ρ] γρ)ὴ οἄον ἐπὶ ἀρχεε- 
ρέως Ὁ) Δυθτηϊϑίβ {{ἰ ἀπ απ 1ϑύ8. πῸΣ ἱπὶ 1,0, (ἸΥ͂, 29. ΧΙΧ, 41). ---ο Ζαχαᾶ- 
ΤἼ1η8] 80 ΠῸΧ ἴθι ἐι Ζαϊζαυῖαβ. 8. ἃπᾷ 8Δ]]Δη8 ρ'αι]αμ8] εἰς στᾶσαν περί- 
χωρον, 5. δὰ Μί. ΧΙ, 21. 
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ΘΠ ηαϊν]λδ, Δ} γὴν Ραΐα υγαΐαο ἅτ γα] δ γη ηἃ, 8}} τπι8- 
ἀγιβύοὶβ ἀὰ γίραηι 5] αἰ ξαη; 6. 18} ραΒαΙ ΠΥ] 811] ΘΙ 6 
ΠΒΘΙη ΟἼΡ8. 

ἔγϑη 5158: Καῃϊ πδᾶγθ, ἤγὰβ σα αι κηϊᾶα 1χν 8 Β] Πα Πὰπ [ἀπτὰ 
βγη ΔηΔΥ ΑΙ ἢαύϊχα ̓  8. γα] πὰ ἀκταη γαϊγβαΐα 

ἸαγοΙρῸΒ, 18} πὶ ἀπρίηπαΡ αἰΡᾶη ἴῃ ἰχγυ18: αὐΐαῃ αἴσχη ΑὈτὰ- 

Βδγ. αἷρθα ἃ Κ ᾿χυὶβ βαῦθὶ τηὰρ ΟΡ τ15 Βύα! πᾶ β Ϊ Ὁ7Ὶ815- 

δ θᾶγμὰ ΑὈΥΆΠΔ πα. 9. ΔΡΡᾶμπ 78 80 δια ϊψὶ αὖ νυν π ὈΔΡΊΩΘ 
᾿ρῚΡ : 811} πὰ ὈαρΡΊη6 πΠθαϊγαηἄδηθ Κα ροΟα τἰϑτηδινααα 78} 
ἴῃ ἴοηῃ σα ]αρ]δαδ. : 

10. 94} ΠΟ ἤπΠ ᾿πἃ ἸηΔηΔΘ Ὁ] η5 ΟἰἸραπάδηθ: δὴ ἤγὰ ὑδι- 

Ἰαηα ὃ 11 πα ἤαμ8. Ρὰη 60: 88. Παρθδπα5. ὕγοϑ ῬΙ05 

»"» Ν Ν 2 ) - Ν « - γ ς ΝῚ ;ὔ ᾿ 

ἔσται τὰ σχολιὰ εἰς εὐϑεῖαν καὶ αἱ τραχεῖαι εἰς ὁδοὺς λείας 

6 χαὶ ὄψεται πᾶσα σάρξ τὸ σωτήριον τοῦ ϑεοῦ. 
2 τ " ΕΣ ψ 2 - 

1 ἔλεγεν οὖν τοῖς ἐχττορευομένοις ὄχλοις βατπιτισϑῆναι 
2 2 - ν -» - -ὦ 

ὑπ αὑτοῦ Γεννήματα ἐχιδνῶν, τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν 
) Ν - ’ 2 - ,ὔ 3 Ν 2) 
απὸ τῆς μελλούσης ὀργῆς; 8 ποιήσατε οὖν κχαρττὸν ἄξιον 

-᾿ ; Ἀ .ὖ 2 { ’ γ « - 7 

τῆς μετανοίας, χαὶ μὴ ἄρξησϑε λέγειν ἐν ξαυτοῖς Πατέρα 
ΒΡ ᾿. 2 , ’, Ν ΕὟ ὧν [ἡ ’ὔ ς Ν μὲ 

ἔχομεν τὸν “Αβρααμ. λέγω γὰρ υμῖν οτι δύναται ὁ ϑεὸς ἐκ 
"“" “Ὁ μ 2 

τῶν λίϑων τούτων ἐγεῖραι τέχνα τῷ «Αβραάμ. 9 ἤδη δὲ ἡ 
ε ’ Ἀ Ν «} -“- ᾽ὔ -Ὁ - Έ Ἵ ὔ 

ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων χεῖται" “τᾶν οὖν δένδρον 
μὴ ποιοῦν καρττὸν χαλὸν ἐχχόπτεται καὶ εἰς τοῦρ βάλλεται. 

Ν ) ΤΊ Ψ ΄ 10 Καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν οἱ ὔὕχλοι λέγοντες Τί οὖν στοιή- 
2 ᾿ Ἁ 7ὔ δῚ - ς » , - 

σωμεν; 11 ἀποχριϑεῖὶς δὲ λέγει αὐτοῖς Ὁ ἔχων δύο χιτῶνας 

ὅ ἀὰ ταϊπίατητηα) εἰς εὐθεῖαν οὔον εἰς εὐθείας) 1 ἀδαρ]αη] βαπτι- 
σθῆναι, 5. τὰ 10. 1, 16, -- ἔγϑῃη 518] ὑπ᾽ αὐτοῦ; 65 Βιθῃύ τΤ6ρ6]- 
τηδδδὶρ 485 τϑῆρχὶν 1π ὈθΖίθῃυπρ δυΐ ἀ85 5} ]6ού ἄθ5 μαιρύθαϊζθθ, υϑυρ]. 
Μο. 11, 20 Ῥαγοια - σαῦ βαΐπὶ πὴῖρ 515 υἱϑαπάδιη, 1,0. ΑἹ, 82 184}: Ραὶ τὰ- 
γαυγῃέδηβ {γἸ]ΟΠα Ρᾶπ8 {γΠ]οπμδη8 5ις, Μί. ΧΧΥ͂Ι, 15 ραιαυμπάα Ῥαϊξτιβ 
γαυταϊβ αἰραμπΐβ ἀπ 515 οού. [Ι͂ἢ ἄθπι ΟΥΙΘΟΠΊΒΟμθη ἅθ5 Ν. Τ᾿ βίθῃύ ἑαυτοῦ 
πῖομέ Ἱπάϊτοοῦ τοῆοχῖν. 8 ἀκγαη ναὶ ραία] χαρπὸν ἄξιον πὺγ Ὁ 6 --- χαρ- 
σοὺς ἀξίους. --- ὰβ Βίαϊπατη Ραϊπ|} ἐχ τῶν λίϑων τούτων, 58 818 ἀοπιοη- 
βίσδ αν πδοηροβίον τῖθ 5}. ΥἹ], 8. ΜΙ. ΙΧ, 26. Υ͂, 19. Μο. ΥἹΙΙ, 12. 
ΧΙΥ͂, 68. ΧΥ, 39, 4150 ΚΟΙΠΟΒΟΡΒ ΠῸΓ ἴτπὰ [,6., (Ἰθα ῬτοΙορ. ἡ. ΧΧ). 
9 ἀρΡᾶπ 11] ἤδη δέ Ὁ 10ὃ!! --- ἤδη δὲ χαί. --- ἂ ναυγίϊπι}] πρὸς τὴν 
ῥίζαν; ἵπ ἀθῃ ουδηρρ. δίθῃῦ 4ὰ5 σογύ βέθίβ ἴτη ]υγ8]1, ἴῃ ἄρῃ ορἰβίθὶπ πὶ 
ΒΙΠρΪαΥτ. 11 48}] λέγει, 65 96810 αὐτοῖς. --- 58. ΒΔΡαΠα85 --- 58οὶ παθ81]} 
ὁ ἔχων -- ὁ ἔχων; ἄργ56106 ᾿ΘΟΏ 56] ΟΟΥ βίγαοίυσ 71, Χ, 1. 2. ὕθον ἄθπῃ 
τηοᾶπβ (Π4}041) γυρὶ]. ζὰἔθ Μίύ. Υ, 28. 

Τ ΟᾺΡ Ρᾷῃ ἀπ Ραϊηὶ αὐραρραῃ θη) ἸΠΔηρ Θ᾽ ἀδ}] ΔῈ Ἀ τ 8 
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ΟἿΑΙ Ρδιηπγὰ ΠΠΔ 8411, 8} 8861 ΠΡ 8] τη η8, βαηη ] 6 Ίκὸ 
ἰδ 7]αϊ. 12. αθηπῃ Ρὰπ πιο 708 ἀΔῈ}]. ἢ 18} αΘΡαὰΠ αἀὰ ᾿πηπηὰ: 

1α1δαν, γνῶ ἰδυ]αϊπια ὃ 18 Ῥάγας 4 ἀὰ ἴῃ: εἰ γαϊηῦ {8 

Ραῦθὶ οαγα]α 5178] ἰΖυ 8, 1 5]81}0. 14 ἤΠθμθαη βᾶη πᾶ 78} βδὶ 
ΤΠ] ΟΠ Δ η8 αἸΡΑΠἀΔη8: 8 γὙ6 18 ἤγὰ ἰδ)αῖπηα ὃ. 18} 4} (ἃ 

ΠῚ: ΠΪ ΤΠ] ΠΠΔΠΠΠη ΠΟΪΙΟΡ, πὶ Π]ΔΠΠΔ ἢ ΔΠΔΙη Δ] ἰ]414, 18} 

γα] 81} ΔΠΠΟΠῚ 1ΖΥ Δ 811. 
ἱ --ς 1Ὸ 16 Αὖ νϑῃ]δηαθῖη Ρᾷη 8118] ᾿ηϑηδροὶη 18} βδρ  ]Δηδὴ 

Μὸ ἃ ΜΠ] ἴῃ Παϊτίαπι βοϊπαίπι Ὀἱ ΤΟΠΔηΠ6η, πἰὰ δα 88 ΥΕ5] 

Χτιϑίαϑβ, 

ΞΘ 16 Απᾶποῦ βᾷπ [ΟΠμδπη65 ΔΠ]αΐπη αἰραπᾶθ: ἱκ 8115 1ζυ!8 

μεταδότω τῷ μὴ ἔχοντι, χαὶ ὃ ἔχων βρώματα ὁμοίως “τοιξίτω. 
12 ἦλϑον δὲ καὶ τελῶναι βαπτισϑῆναι καὶ εἶστον ττρὸς αὐτόν 
Διδάσκαλε, τί ποιήσωμεν; 13 ὁ δὲ εἶχτεν τερὸς αὐτούς Π7η- 

δὲν στλέον πταρὰ τὸ διατεταγμένον ὑμῖν πράσσετε. 14 ἔτπτη- 
ρώτων δὲ αὐτὸν καὶ στρατευόμενοι λέγοντες Καὶ ἡμεῖς τί 
ποιήσομεν ; χαὶ εἶπτεν αὐτοῖς ΠΠηδένα διασείσητε μηδὲ συχο- 
φαντήσητε, καὶ ἀρχεῖσϑε τοῖς ὀινωνίοις ὑμῶν. 

16 Προσδοχῶντος δὲ τοῦ λαοῦ καὲ διαλογιζομένων ττᾶν-- 
των ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν περὶ τοῦ Ἰωάννου, μήττοτε αὐτὸς 
εἴη ὃ Χριστός, 

10 ᾿“πεχρίνατο ὃ ᾿Ιωάννης ἅπασιν λέγων ᾿Εγὼ μὲν ὕδατι 

14 γϑ]άδὶθ, ὃ: τὰπᾶθ ρϑηπομῖᾶαὶ 517141}Ρ, 5. 1 Τίμη. ΥἾ, 8. 15 9οΠμδη- 
Π6Π, 616 ΠΑ Πα βου ΦοΠδηποΙη. 

13“ Ῥαυυ} ὁ θὅ, στὸ Μὸ: Χ, 20. ΧΥ, Ὁ. 1.0. ὙΠ|, 50. 0 2. Χο 
ΧΙ͂Υ, 106. ΧΎ, 81. ΧΥ͂Ι, 6. --- ὀ πὶ γαϊῃῦ αἱὰν βαΐθὶ ραγαϊα 51}]41] μηδὲν 
πλέον παρὰ τὸ διατεταγμένον; ἄδ8 Ῥ]Θοπαβίϊβομο σιλέον 6110. 14 Ῥαϊ 
τη ΠΡΟ π 485] στρατευόμενοι; θ᾽ ΔΥΕ1|Κ01 απ πὶ Οὐ Βοθη. Ὀθίτη βαθβίδῃ- 
ἐἰγισίθη. Ῥαυύϊοῖρ πἰομῦύ 0Ο1 Θπύθθ τὶ τγογᾶθη τππᾶ βίθμῦ ΟΆΠΟΥ Ὦ]ῸΥ, Ὑγ85 
ὉΠ ΡΘΙΊΘΙη. Βο]ΐθῃ ἰϑύ, οὔποθ Ὑουρᾶπρ Ὧ65 ΟΥΙΘΟΒΙΒΟΠΘΗ ; ΠῸΙ οἰπῖρο 1 ΠΡΘΥΘ 
πδπἀβοῃ νυ θη. Παῦθη οὗ στρατευόμενοι γ9]. ΧΧ, 20. --- πὶ τηδηπδηλτ 
ΒΟΙΟΡ, πὶ τπδῃπαμμασ ἃπαπιδ 71] μηδένα διασείσητε μηδὲ συκοφαντή- 
σητε; ἴτπαὶ (ἀοὐ!βοθθη 5 πα αἴθ Ῥοϊάθη βαρ] οἄου τιπιρ' 6506110; 455. ΠΟΙΟῚ τες 
συχοφαγτεῖν, Ὀθγγοϊδί ΧΙΧ, 8; ἀπδηηδ]αη Θηΐβρυ Ομ βοπδύ ἄθη. ΡΥ ΊΘΟΙΪ- 
ΒΟΠθη ἀποστερεῖν, ἀδικεῖν, βιάζεσθαι, ὑβρίζειν, Ῥαβθῦ 4180. ρᾷπ ρυΐ 
[ν διασείειν (οοποιιίογ) τς Ἰπϊθοῖο ἰθυγουθ ῬΘΟΙΠΙ Τ ΘΧΓΟΓΠΊΙΘΥΘ. ---- γ8]- 
4410] ἀρχεῖσϑε, ἃ. πῃ. ,ἰτβομαίοῦ ταῖν Θατθιη βοϊᾶθ᾽; 16 ᾽ΡἼΊοββθ ρᾷπο- 
ΒιάαΙ 51141}0 οπίβρυιοηῦ ἄθπι ρου ϊθοῖ. ππᾷ 1αῦ. ἰοχύ ροπαιοσ. 15. 4118] τηδηδ- 
8615] τοῦ λαοῦ ; ἃ11αἱ συροδοῦχύ. 16. ἃπάποῦ Ραμ] ἀπεχρίνατο 5. πὰ ΤΊ, 42. 
-- ἰχυῖβ. γαῤίπ ἀααρ7α) ὕδατι βατιτίζω ὑμᾶς; ἀδ5 οὈ͵οοὺ δύ γογταπρθβίθι!, 
5. Ζὰ 41. Υ, 40. --- ΙΚ πὶ ἴπ} οὐκ εἰμί; 1 χυροϑδούχί. 
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γαΐ ἀλπρ]α; ἢν ΘαΡΟῚΡ ΒΥ] βοΖὰ 118, ΡΙΖ6Ὶ 1 ἢἰ 1] γΔΙ}8 
πα ἰδ Βκαιγαῖρ ΒΚΟΠΪΒ ἰδ: 58} ᾿ΖῪ]5 ἀαπρ οὶ ἴῃ ΔΗ 
ΥΘΙΠατησὰ 18} ἔπηΐη ; 17 ΠΡ 8. ΥἹΠΡΙΒΚαΌΤΟη ἴῃ Παπᾶδα 
Β6ΙΠΔ], 

[ἢ σα Πγ ΑΙ 6 ΘᾺ ΡΓΔΒΙς βοίη, 184} ὈΠΙΡΟῚΡ Καῦτη ἴῃ Ὀδηδύδ 10 τς 19 
ΒΘ πα μητηα, ἴν ἃπᾶπα ἰη απ οἷν Γαπΐῃ ἀπμγαρπαμαίη. 18 τιὰ- Μὸ ὅ9 

ΠΑΘῚΡ Ρὰῃ 18} ΔΗΡΑΙ Ργαϊβι)αμ5 ΡΙ ΠΡ ΒΡΙΠοάα, Ἰηδπηδροη. 

19 10 Ἠογοῦθβ 88 [ΙΓ ΚΟ5, σα βακη8. γᾶ) ᾿τητηῶ ὈΪ ἨΘ1Ὸ0- 

αἸαἀοῖη 46 ὈΓΟΡΥΒ 15. 18}: ὈΪ ἃ11ὰ Ροθὶ σαγδαγηύα 011 Ἠθ10- 
ἀθ5, 20 δηδαίδακ 18} Ραΐα ἃπα ἃ11ὰ 1811 σα κ ΤΟΠΘΉΠΘΗ 

ἴῃ ΚαΥΚαΤδΙ. 

21 ὙᾺΡ Ρᾶπ ὈΡ6 ἀδαρίαα 8118 τηδηδρθῖη 18} δὖὺ [8116 Ξε 18 
ταἰαδαρὶ ἀτησηὰ 184} ὈΙΔ]ΔΠα1Π, τ] Ἰποα Ὠ]ΪπΠ8, 22. 18} ἘΣ, 

αὐϊ4 α]ὰ Δησηἃ 88. υϑῖμα 1ΟΙκῖ5 51ΠΠ8] 506. ΔΠΠ8 5 δηδἃ ἰπᾶ, 8} 

"᾿-- ΚῚΣ εἰς 2) ΜΗ αν τ , ΄ τ 2 3,2. 
βαπτίζω ὑμᾶς" ἔρχεται δὲ ὁ ἰσχυρότερος μου, οὗ οὐχ εἰμὲ 

- ͵ὔ - 2 ο. .ν 

ἱχανὸς λῦσαι τὸν ἱἹμιάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ" αὐτὸς 
- ’ Φ' 7 

᾿ ὑμᾶς βαπτίσει ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ πυρί" 117 οὗ τὸ πτύον 
ἣν ΑῚ - Ἁ " -Ὁ 

ἶ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, 
Ἁ - Ἀ ς’ -Ὁ- ᾿ ΔΛ 

Καὶ διαχαϑαριεῖ τὴν ἅλωνα αὐτοῦ, καὶ συνάξει τὸν 
- 2 3 - ᾿, 

᾿ σῖτον εἰς τὴν ἀποϑήχην αὐτοῦ, τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει 
Ν ) , Ν , Θ᾽ Ἂς. ἡ Ρ - 

συρὶ ἀσβέστῳ. 18 πολλὰ μὲν οὖν χαὶ ἕτερα παραχαλῶν 
.-- ΄ 

εὐηγγελίζετο τὸν λαόν. 19 ὃ δὲ Ηρώδης ὃ τετράρχης, ἐλεγ- 
,ὔ ς ᾽ 2 ων ἊΣ Ψ - Ν .- δ 

χόμενος υὑτι᾿ αὐτοῦ περὶ ΠΙἊρωδιάδος τῆς γυναιχὸς τοῦ ἀδελ- 
-“ 2 -» Ὄ - 

φοῦ αὐτοῦ καὶ περὶ ττάντων ὧν ἐποίησεν πονηρῶν ὃ ρώ- 
δης, 20 προσέϑηχεν χαὶ τοῦτο ἐπὶ πᾶσιν χαὶ χατέχλεισεν 
τὸν Ἰωάννην ἐν τῇ φυλαχῇ. 

2 -" - ᾿ 

21 Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ βαπτισϑῆναι ἅπαντα τὸν λαὸν 
- 2 - 

χαὶ ᾿Ιησοῦ βαπτισϑέντος χαὶ τιροσευχομένου ἀνεῳχϑῆναι τὸν 
᾿ “"» - ͵ - 

οὐρανόν, 22 χαὶ χαταβῆναι τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον σωματιχῷ 

11 ΒαΡαπᾶ5] οὗ, ἀπδογιηρ πᾶὸρ ἄρτι 1αΐ.: Ὁ τ, Βα ροπ5᾽, 6,6 
ἔθυθηβ᾽ : 4α5. Το]ροπᾶθ 14} ραβϑϑῦ πὰ πἰοΠ ΤΩΘὮ, τη τηϊπϑίθ 65. ἄθπῃ [Ὁ 
, 800] --- 415 10}  πΘῆηθη. οὶ Τιβοποπάου Ῥορίππηύ βθοίϊοη 10. πηϊύ 
ὙΟΥΒ 10, 11 τη 17, 12 τη 19. Μιύ ἋοΥ ροίβομοη οἰπίθι]απρ' βύϊτητηῦ 
Ἢ Ρογοῖπ, πὰ 4855 5θού, 12 τη 17 Ῥορίππύ. 18 τηᾶπᾶροΡ βᾶη] πολλὰ 
μὲν οὖν; μέν [6 }1{τ 19 Πογοάϊααοί} “Ππρωδιάδος, δι!!! οπάο ἰΌτπι. --- 
ῬγοβΙ5] τοῦ ἀδελφοῦ ΌΙ, τὸ νρ --- ΛΟ «Φιλίσιπου τοῦ ἀδελφοῦ. 21 ὈΐΡ6 
ἀαπρα 41} τηὰπᾶροίη} ἐν τῷ βαπτισϑῆναι ἅπαντα τὸν λαόν, Οοῦ. ,818 
ΟΥ σοίαιμ Παίίθ᾽, 5. ΤΥ͂, 43, --- Τρορ5}} 5βο]ίπουο ἴΌγπὰ {{π Ιοβιιῶ, ---- τ8- 
᾿πκποάα] ἀνεῳχϑῆναι, 85. δὰ ΥἹ, 12. 
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Β.Π0ηἃ τι8 ΒΙΠ]Πηἃ γνῶ} αἰΙΡᾶ πα 61: μὰ 15. ΒΌΠΙΒ ΤΠ 61η5 88 {Π|0ἃ, 
ἴῃ ΡαΖ0 1 γα 1]ὰ οὩ]ΘΙΚαΙ δ. 

ἰᾷ -- 14 28 98) 5110 γὰβ [658 506 1616 7116 {ἰρῖγθ αὖ σε]πιη- 

Ρᾶ], βγῶ 01 ΒΌΆΠΒ. ΤΠ 8 γἃ8 [ΟΒ6 5. 5 πδι5 ΗΘ] 6158 24 ΒΌΠ8Ι8Β 

Μαῦραῦβ βαηδαθ ΓΙ γ 8. ΒθΠα8 ΜΔΙΠΚΘῚΒ Βα η8 1185 Φ8ΠΠ1Π5 

ΒΠΔ 8 [Ο50η8 20 β5πηδὰβ Μαύςα θ᾽ 15 ΘΒ ΠΔ 8. ΑἸΩΠΊΟΠΒ ΘΠ 

ΝδΌΠ5 5. Π 8115 ΑἸΖΙΘΙΠ15. Βα πα 8 ΝαροαΙΒ 26 βαπδιβ ΜαΠᾶ- 

ΡΒ Βαπδι8 ΝΜ αὐ θ᾽ α8. 51 Π 815 ΔΙ] ἃ16115 Βα 115 ΤΟΒΘἢ 5 ΒΌΠΔΕΒ 

Το 1π8 217 βιη8 8 [ΟΠΔΏΠΪη5 Βα ΠΔ 5 ΠΘΒΙΠΒ. Βα ηδ 8 Ζαθγδα- 
ὈΔὈ1115 Βα πδ5 Θ8 18 016115. Βα πη ι15 ΝΟΙΏΒ 28 58πη8ι5 ΜΑΙ ΚΘΙΠ8 

50 η8 85 ΑΘ ΘΙη5. ΒΌΠΔΙ5. ΚΟΒδΙ18. ΒΌΠδ 8. ΑἸΤΠ]ΟΟΔ 115. ΒΠΔῈ5 
ΗΘ 29 50Πη8115 [Ο56215 ΒΠ8Ι5. ΑἸ]61Δ1Ζ 1115 ΒΌΠ ΔΒ. ΤΟΤΘΙΠ1Β 

ΒΌΠΔΙ5 Μαϊαβαηΐθ Βαμα ΤιαῖγγϑῖΒ 80. 5.π88 ΒΥΠΙΔΙΟΙΒ 
ΒΌΠαΙΒ. ΠῚ 5 Βα Πδ15 [ΟΒ6Π5. 5. Π8 15 ΤΟΠΔΠΏΪ]ΠΒ 5 Πδ5 ΑἸ] 6ϊ8- 

εἴδει ὡσεὶ τιεριστερὰν ἐπ᾽ αὐτόν, χαὶ φωνὴν ἐξ οὐρανοῦ γε- 
νέσϑαι λέγουσαν Σὺ εἶ, ὃ υἱός μου ὃ ἀγαπητός, ἐν ᾧ ηὐδόκησα. 

28 Καὶ αὐτὸς ἦν ὃ Ἰησοῦς ὡσεὶ ἐτῶν τριάχοντα ἀρχό- 

μένος, ὧν ὡς ἐνομίζετο υἱὸς Ἰωσήφ, τοῦ Ἣλεὶ 24 τοῦ Πατ- 

ϑὰν τοῦ “ευὶ τοῦ ἹΠελχεὶ τοῦ ᾿Ιαννὰ τοῦ Ιωσὴφ 8 τοῦ 
ἸΠατταϑίου τοῦ “μὼς τοῦ Ναοὺμ τοῦ Ἔσλὶμ τοῦ Ναγγαὶ 

20 τοῦ Πῆααϑ' τοῦ Πατταϑίου τοῦ Σεμεεὶν τοῦ ᾿Ιωσὴφ τοῦ 
᾿Ιωδὰ 21 τοῦ ᾿Ιωαννὰ τοῦ Ῥησὰ τοῦ Ζοροβάβελ τοῦ Σαλα- 
ϑιὴλ τοῦ Νερὶ 28 τοῦ Πελχεὶ τοῦ ᾿αδδεὶ τοῦ Κωσὰμ τοῦ 
Ἐλμωδὰμ τοῦ Ἣρ 29 τοῦ ᾿Ιωσὴ τοῦ Ἐλιέζερ τοῦ ᾿Ιωρεὶμ τοῦ 
ἸΠαντὰϑ' τοῦ “Ἰευεὶ 80 τοῦ Συμεὼν τοῦ ᾿Ιούδα τοῦ ᾿Ιωσὴφ 

22 ἴῃ Ρι261] ἐν ᾧ Χὲ -- ἔν σοί; νἱθ]] οι πᾶο} 6 ροἄπαοτί. 
28 υὐ ραϊζαπβαὶ βυδθὶ Β.ΠῚ5 τηϊηθ γὰβ [0565] ἀρχόμενος, ὧν ὡς ἔνο- 
μίζετο, υἱὸς ᾿Ιῳὐὠσήφ Α νῷ, ἄοοι δύ ἰὴ Οοὐϊδοιιθη ὧν διβρθαβθθὴ ππᾶ 
ΒΌΠΙΒ τη ᾽6506]10 --- ἀρχόμενος ὧν υἱὸς ὡς ἐνομίζετο τοῦ ᾿Ιωσήφ, ἀρχό- 
μένος ὡς ἐνομίζετο εἶναι υἱὸς ᾿Ιωῳσήφ. ον ἄθῃ βίηη γοὸπ ἀρχόμεγος 
ὙΔΤΘΩ ΒΟΏΟΠ 416 ἀ] οΥΘη. ΔΙΙΒΙΘΡΟΥ ΠΙΟΠὺ ΘΙ π]ρ; ΠΘΙΘΓΪΠρ5. ἱπύθυ ρυ θῦσῦ ΠΔῈ 
οηΐνγθαον, ἄα ΟἹ Ζὶ ἸΘΠΓΘΠ ΔΠΠΘΠρ᾽ Οὗρν, ἴπὶ Δηΐπρ6 ἄθι ἀγυθίββιρου 8 τθ᾽. 
γυ]ῆ]α παῆπὶ ἀρχόμενος 815 Ῥαβδὶν νὸπ ἄρχω, 4180: ,ϑ,165118 56 1086 ὙΓᾺΓ 
εοὐνα 80 1Δηγθ αἱ, ὑπίου ροῃπουβαπι (ἃ. ᾿ι. βθίποῃ ο]ΐθυη. τιπίου 8}, 850 
ἀδ55 ΘΓ ΤὮΣ ΙΟΒΘΡΠΒ. 500η ρα]. ΝΠ 80 οὐ δνὺ 510} βνυδοὶ (ΤΠ ωὅθο [Ἀ]150} 
510), ἀα5. ὈΘἸκαμ 116}, αἰοίβ σοπβοοιν βίθῃν, ἄϊθ δι] αϑϑῖπρ γὸη ὧν πἀπᾶ 
16. 56] }ππρ' γοη βαηυθ. ὙῚΘ ἴθι, βίϑιῦ 64]. Υ, 8 ρακιηρ5 (νοι ραϊκαπ- 
ἤδα [51Κ] ὑποτάσσεσϑιαι) [ἂν σομουβᾶπι (πεισμονή). Τιῦθο ἀρθουβούχίθ ,Β0} 
τη] οϑίαϊοπθ᾽, Μ 5 101) που γογϑίθ!θ. 25 Αἰζ]οἰτ18] ᾿Πσλίμ πὰ ἴ 
γοὺη ἀϊίογθη Πδη βου θη --- ᾿Εσλεί, ᾿Εσλί. 28 Ἠρ118] τοῦ ἭἭρ εοἷπθ 
ἡάηροτο ρυΐθοῃ. Βαπἀβομγ! ἀπὰ ἢ γρ --- ΟΡ; ἴθ ἄθῃ ἅϊέουθα. ἀπο! παπά- 
ΒΟ ΒΥ Π θη. παν] 10}. ΟἾπο ΒΡ (18. 
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κοϊγῖβ 31 βαπαιβ ΜΙ] 18. ΘΠ ᾺΒ Μδοὶπαηἷβ Βαπαιπβ Μαὺ- 

ξα βαμ]8. Βαματ8 ΝᾺΡΔὮὨΪΒ ΒΌΠΔΙΙΒ Παγοὶαϊθ 82. 51 ηλτ|8 [Δ 15881218 

“παπᾶ ΟΡοὶαῖ5. βαπαιβ Βδιδι 8 5 ΠΔᾺΒ ΘΆΠΠΟΠΪΒ. ΒΌΠΔΙΒ 

ΝΑΒαπβουΒ 838. βαμδιβ ΑἸπθὶπδ Δ 18. ϑα πα 8 ΑΥ̓ΤΉ Ϊ5. ΒΌΠΔΙΙΒ 

Αἰχουῖβ βαπδιβ Εαγαϊχὶβ Βαπμδι8. ΠΪπ8 84. ΒΌΠΔΙΒ ΤΆΚΚΟΌΪΒ 

“απᾶπ5 5ακὶβ δαπασβ ΑΌΥΔΠΔΠ18. Β.Π| ΔΒ Ραυΐηβ ϑαπαυβ Νὰ- 

Κουῖβ 80 ϑιπαιβ ϑαϊτο ῖβ βαπαι8 ΠαρΡΥΒ ΒηΔᾺ8 ΕᾺ]α]ΡῚΒ 

απαπ5. Αἰδθαῖϊνῖβ Βα παν ΒΆ] 15 906. ΒΌΠΔΙΒ ἸΚΔΟΙ ΔΒ ΒΔ 

Αὐπκϑααῖβ βαπαιβ ϑοΙῺβ. Βαπδπ8. ΝΆΘΙΒ. ΒΌΠΔᾺΒ Τι Αἰ ΚῚ5 

57. ϑαμδιβ ΜΆβαβα 115. ϑαπαι8. ΑἸΠΟΚῚΒ. ΒΌΠΔΙΒ Τα 15. ΒΌΠΔΙΒ 

ΜΔ] Τ αἰ 6115. βαπαιβ Καθ μἃΠη8 98 βιπαὰβ ΑἸποϑὶθ ΒΌΠΑΙΒ 

ρα ϊθ. Βαμα Ααδμ5. Βα παᾶιι8. ΡῚΡ5. 

ΤΥ͂, 1 19 Ιοϑι5. ἈΒιηΐπ5. γΘΙ 15. [}}8 οαγδηαϊᾶα 51Κ ΤΆ] ἐρττ 15 

Ταυγάαπαι, αν ὑδαμδη5. γὙὰ8 ἴῃ. ΔΠΙλΐη ἴῃ ΔΌΡΙα 2. ἀδρθ 

Βᾶνον ἰΐστιηβ, Γταϊβαπβ ἔγαπη ἀἰραϊαα. 

ΤᾺΝ πὶ πιαίᾶα ναϊπῦ ἴῃ ἀαρδιη αἰ δ ]1η., 78} ἂὖ αϑύδθ]Π8-- ἴα τ 16 

παΐπι Ραΐπι ἀαραπι, ὈῚΡ6 σιθάδρδ νὰ}. ἦα αἂ} ἃ ἰπητηἃ 

ποὺς τος ττὉὕὕὺ0ῷᾧςἷ202ἰἷΗ οτος τ λρύύυο τὐὐ σῶν ες: 

τοῦ ᾿Ιωαννὰν τοῦ Ἐλιαχεὶμ 51 τοῦ Πηελεᾶ τοῦ Παϊγὰν τοῦ 

ϊατταϑὰ τοῦ Ναϑὰν τοῦ Δαυεὶδ 82 τοῦ ᾿Ιεσσαὶ τοῦ Ωβὴδ 

τοῦ Βοὺς τοῦ Σαλμῶν τοῦ Ναασσὼν 88 τοῦ ᾿Αμιναδὰβ τοῦ 

᾿Αρὰμ τοῦ Ἑσρωὼμ τοῦ Φάρες τοῦ ᾿Ιούδα 84 τοῦ Ιακὼβ τοῦ 

"Ισαὰχ τοῦ ᾿Τβραὰμ τοῦ Θάρα τοῦ Ναχὼρ ϑ8ὅ τοῦ Σεροὺχ 

τοῦ Ῥαγαῦ τοῦ Φαλὲγ τοῦ Ἔβερ τοῦ Σαλὰ 86 τοῦ Καϊνὰν 

τοῦ “ρφαξὰδ τοῦ Σὴμ τοῦ Νῶε τοῦ ““άμεχ 81 τοῦ Παδου- 

ἢ σαλὰ τοῦ Ἐνὼχ τοῦ ᾿Ιαρὲδ τοῦ ἹΜαλελεὴλ τοῦ Καϊνὰν 88 τοῦ 

Ν Ἐνὼς τοῦ Σὴϑ τοῦ ᾿“δὰμ τοῦ ϑεοῦ. 

ΤΥ͂, 1 ᾿Ιησοῦς δὲ πνεύματος ἁγίου τιλήρης ὑττέστρεψεν 

᾿ ἀπὸ τοῦ Ιορδάνου, καὶ ἤγετο ἐν τῷ πνεύματι ἐν τῇ ἐρήμῳ 

: 2 ἡμέρας τεσσαράχοντα, πειραζόμενος ὑτεὸ τοῦ διαβόλου. 

, Καὶ οὐχ ἔφαγεν οὐδὲν ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, καὶ 

ἀξ συντελεσϑεισῶν αὐτῶν ὕστερον ἐπείνασεν. ὃ καὶ εἶπεν αὐτῷ 

᾿ τ τ 
᾿ : 

Σ᾽ 36 Ναι6]15} Νῶε; 850. οὐβοποιηῦ ΟΙΘΒΟΥ ΠΆΙῚΘ ποῦ 1,06. ΧΥΙ͂Ι, 

20. 21: ΤΥ, 1 ἴπ διυβῖα!)] ἐν τῇ ἐρήμῳ δῖα ΒΡ Ὁ κ᾽ 4 - εἷς τὴν 

ἔρημον. 2. ἄαρο βάνοτ ἐἰραπ8] ἡμέρας τεσσαράκογτα γουθἱπᾶοῦ ὉΠΒΘΥΘ 

μαπαβο τ, βονίθ ἃ Ὁ ἢ, τῆ ἄθτη ὙΟΥΒΘΥΡΌΠΘΠάθΝ; ψοάστοι οἷα ΜΙάοΥ- 

Βρτιον ρόροι Μέ. Ὀοβοιρί πὶγά. --- δὐ πἀδέαυπαπαῖτι Ραΐπι ἀαραπι} συν- 

τελεσϑεισῶν αὐτῶν, φοϊπᾶοτι πϑοῖ Ὁ, Θοπδυχητηδί5. 1115 αϊοραΒβ.᾽ 
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αἸΔ ΌΆ]ΠᾺ5: 1808] ΒῈΠῈΒ 51] 15. ΟἽΡ5., αΡ Ῥδιηγηδ ϑὐδϊπα οἱ γαὶ1- 

Ῥα1 Β]α105. 4 18} ἁπάμοῦ [Θϑ5 Ὑἱρτὰ ἰπὰ αἸραπα 5: ρδῃηηθ]1α 
ἰϑὺ βαῦθὶ Ὡ1 ὈΪ 11} αἰπᾶπῶ 0814 τηϑηπᾶ, ἃς ὈΪ 811] γαυσταθ 

σα Ρ5. ὅ 784} τϑῦϊα μη 5 ἴπὰ αἰ ρα] 5. ἅἃπα [ΑΙ Υρὶ Ππααπαύδ 

αὐδαρταδ, ἰτηπηὰ 4]18 5 Ρ᾽ Πα Πα ΒΒΌΠΒ Ρ15. ΤῊ] Ο] Πρ 7 15. ἴῃ Β{Πκ 
1η6115. 6 18} ἀρ Ἃἃ ᾿πηηγ]ὰ 88. αΙΔΌ.]15: Ρὰ8 οἹρα Ραΐα γἃ]- 
ααϊηϊ Ρ1Ζ6 δ]]αΐα 18} γα]ρὰ 116, πηῦθ τη18 δὐρίθδῃ ἰδύὺ, 18} 
ΒΒ δι τη 6 ἢ Ρ61 ΥὙἱ]]ὰὰ οἿρθὰ ρα. 7 δὰ πὰ 18081 Ἰηγο 1018 
ΤῊ Κ ἴῃ Δαν ΔΙ θ]α Π]ΘΙΠΔ Π]Π18,, Ὑϑῖ θ1Ρ ρθη 811. 8. 18} δπηᾶ- 

Πα η 45 ̓ τητηᾶ [Θϑ15 Δ Ρ: σα 611ἃ ἰδ: [τ] ΟῚ ΡοΙπδη8 
Ἰηγοῖθαῖβ 18 ᾿τητηὰ ἰΠδ πηγὴ {1188} 815. 9. ῬΆΡΤΟΙ σαίδαῃ 

ἴηι ἴῃ [1158 16 188 σαϑαύαα, ἴπα δη8, ΟἿ] 841Π8, 180} 48} 

ἀὰ ᾿πητηδ: 808] ΒΠ18 51]815 δΌΡ8, ὙδΡ ΡὰΚ βάΡτῸ δ ]Δ0; 

10 σϑιηθ]1ἃ ᾿ἰδὺ δὰ Κ βαΐθὶ δρρΊ]απη 56] 811 ΔΠΔΌΙΘαΙΡ ὈΪ Ρὺκ 

Ὄ “- - ων , 

ὁ διάβολος Εἰ υἱὸς εἰ τοῦ ϑεοῦ, εἰπστὲ τῷ λίϑῳ τούτῳ ἵνα 
, 2 τ δ,» Ο. , {79 ω Χ 3.9 γὴν 

γένηται ἄρτος. 4 καὶ αἀτιεχρίϑη ὁ ]ησοὺς πρὸς αὑτον λέγων 
3 ΄ ΄, 

Γέγρατιται ὅτι οὐχ ἐπ’ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ὃ ἄνϑρωπος, 
2 4. 7) ᾿Ν ἌΟΡ Υ - ΝΣ ΤΣ Ν ἌΝ Ὁ , 
ἀλλ᾿ ἐπὶ σταντὶ δήματι ϑεοῦ. ὅ χαὶὺ ἀναγαγὼν αὖτον ὃ διά- 

2 Ὁ » 

βολος εἰς ὅρος ὑψηλὸν ἔδειξεν αὐτῷ πάσας τὰς βασιλείας 
τῆς οἰκουμένης ἐν στιγμῇ χρόνου. 0 χαὶ εἶπτεν αὐτῷ ὃ διά- 

ΝΎ ’ Ν Ν] , ἥ ο Ν Ν ἥ βολος Σοὶ δώσω τὴν ξξουσίαν ταύτην ἅπασαν καὶ τὴν δόξαν 
ΣΈ ΟΡΩ [ν᾿ 3 Ν ,ὔ δεν Ὁ 0}, 7, , γε ιε 

αὐτῶν, οτι ἐμοὶ τταραδέδοται, χαὶ ᾧ ἐὰν ϑέλω δίδωμι αὑτὴν. 

7 σὺ οὖν ἐὰν πιροσχυνήσης ἐνώπιόν μου, ἔσται σου πᾶσα. 
Ἀ 7 Ν ἢ - ον - Ἵ“ ἐς ’ 

8 χαὺ αποχριϑεὶς αὐτῷ ὁ ]ησοῦς εἰπτεν Γδγραττται Κύριον 

τὸν ϑεόν σου προσχυνήσεις χαὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις. 
ἌΚΟΣ 2 στα Ἢ Ν ΝΣ ΎΘΥ σα αν 

9 χαὶ ἤγαγεν αὐτὸν εἰς ἱερουσαλὴμι χαὶ ἔστησεν αὐτὸν ἐπὶ 
- -ᾷ᾽ αἵ -Ὁ - Ὡ - 

τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ, χαὶ εἶττεν αὐτῷ Εἰ υἱὸς εἶ, τοῦ ϑεοῦ, 
βάλε σεαυτὸν ἐντεῦϑεν κάτω. 10 γέγρατσται γὰρ ὅτι τοῖς 

ΙΥ, 8 βύπιβ, αἴ6 Πα ἀβο υ" ϑαπαιθ. ὅ ἀϊαθυϊιθ, ἅ16 ΠΑ ἀβο 
ἀἸΑΡ]α18. 

8. 1αθαῖ βαπι8 51]15 ρῚ 1 }8] εἢ υἱὸς εἶ τοῦ ϑεοῦ ,(γΘμῃ ἅτι 5βοῖπι 50]]- 
ἰοδύ᾽, Φυγ 1 101π4. 0 Ῥ1Ζ6] ταύτην, 51ΠΏρΡ ὉΠ 5580. ὩΟυγ Θ᾽ οἸπηρ. 1 ἱπγο 118 
1 ἴῃ ἀπαγαϊγ θ]α πιοϊ πατηπιὰ} προσχυγήσῃς ἐνώπιόν μου; τις σαροβούί, 
8. Πα αΙΠαπα5. ἰτητηὰ ΤοΒ5. 480] ἀποχριϑεὶς αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν Ὦ --- 
ἀποχριϑεὶς αὐτῷ εἶπεν ὁ ᾿Ιησοῦς, ἀποκρυϑεὶς εἴχτεν αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς οοί. 
-- βαχηο114 150] γέγραπται δῖη ΒΌΙ, ἃ οΥ Π2 012 γρ' --- ὕπαγε ὀπίσω μου, 
σατανᾶ, γέγραπται γάρ. --- ἱπνοϊία! 8] προσχυγήσεις ἃ ἋΙΘΒΟΥ 5866010 
δίῃ ΒΌΙ, ΤὉὃὉῚ γρ -- γον χύριον. 9 ῬΑΡΓΟΒ] χαί, αὖον. ἔ ,ἀοϊπᾶθ᾽, 



[τὸ ΙΥ. 1588 

ἀὰ σαΐαβίαῃ ΡαΚ, 11 78} Ραΐοὶ ἀπ παπᾶάπηι Ρὰκ αἰ παθαπα, 

οἱ ἤγὰμ πὶ σαβίαρα]αϊδ Ὀὶ βύαϊπα οὐ Ροϊπαπἃ. 12. ἴδ} ἃπαΠαΐ- 
Ἰαπαβ 4} ᾿πππηὰ [ΙΘϑῖ8 Ραΐοὶ αἰρὰη ἰϑῦ: πὶ {γα 1θ}8. [γδα]δῃ 
ΘἿἿΡ Ροϑὶπᾶπᾶ. 18. 8} πϑυϊαμαπαβ 811 [γαϊθύῦα θη] 0 αἰ ρα ι8 

αἰβίον [αῖττα τσὴ τιπα χη6]. 
14 21} σαναπαϊαδ 5ἷΚ Τοβτ8. ἴῃ μηδ αὶ ΔΗ. π5. ἴῃ (ἀΔ]6]- 

Ἰαΐδη : Δ} ΠΟ. πτὰηη ἃπα 81] ΟᾺΥΪ Ὀϊδιϊαπαθ ὈΪ ἰΠὰ. 

10 ἸΔ}} 185. Ἰαἰβι ἃ ἴῃ ἈΠ ΠῚ ἴΖ6., μ}}1Π1145 πὶ 81] 1]. 
10 Ζ4}1 ἀὰτι ἴῃ Ναχαγαῖρ, Ρβᾶγοὶ γὰϑ [Ὁ0105.,. 18} ρα 181} ἴι Ξε 18 

ἵπη Ὀ αἰ] ΒΘ πατήση ἴῃ ἀαρα Βα )θαῦο ἴῃ ΒΥ παρΌρ Ὁ], 18} 

πββίο βίσογαη θΟΚοβ. 117 181} αὐρί θη 08 γΘϑιη πη πὰ ὈΟΚΟΒ 

ἘΔ ΘΙΪη5 ργαπίθίαιιβ, 181} ὈΒΙα Κα 8. 05. ὈΟΚΟΒ Ὀἰσαὺ βύδα βᾶ οὶ 

γὰβ ΘΆΠΘ1ἃ: 18. ΔΙχηὰ ἢ ΔῸ]1Π5 ἃ πᾶ 18, ἴῃ ΡἾΖ6ὶ ραβα] θοα 
τὴὶκ αι γα] 6 }] 8. ὉΠ] δ Πη, ᾿πϑαηαϊάα χκ ἀὰ οαπδβ]αῃ 

ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ τοῦ διαφυλάξαι σε, 
11 χαὲ ὅτι ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν σε, μήττοτε προσχόινψης τιρὸς 
λίϑον τὸν πόδα σου. 12 χαὶ ἀποχριϑεὶς εἶπεν αὐτῷ ὃ Ἰη- 
σοῦς ὅτι εἴρηται Οὐχ ἐχττειράσεις χύριον τὸν ϑεόν σου. 
18 χαὶ συντελέσας πάντα σπιειρασμὸν ὃ διάβολος ἀπέστη ἀπ’ 
αὐτοῦ ἄχρι καιροῦ. 

14 Καὶ ὑττέστρειψεν ὃ ᾿Ιησοὺῦς ἐν τῇ δυνάμει τοῦ πρνεύ- 
ς ματος εἷς τὴν Γαλιλαίαν" καὶ φήμη ἐξῆλϑεν καϑ’ ὅλης τῆς 

σεεριχώρου ττερὶ αὐτοῦ. 1Ὁ καὶ αὐτὸς ἐδίδασχεν ἐν ταῖς συν- 
αγωγαῖς αὐτῶν, δοξαζόμενος ὑττὸ στάντων. 

10 Καὶ ἤλϑεν εἰς τὴν Ναζαρέϑ, οὗ ἦν τεϑραμμένος, 
χαὶ εἰσῆλϑεν χατὰ τὸ εἰωθὸς αὐτῷ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαβ- 
βάτων εἰς τὴν συναγωγήν, χαὶ ἀνέστη ἀναγνῶναι. 117 χαὶ 
ἐπεδόϑη αὐτῷ βιβλίον Ἡσαΐου τοῦ πιροφήτου, καὶ ἀνατιτύ- 
ξας τὸ βιβλίον εὗρεν τὸν τόπον οὗ ἣν γεγραμμένον 18 Πνεῦμα 
χυρίου ἐπ᾽ ἐμέ, οὗ εἵνεχεν ἔχρισέν μὲ εὐαγγελίσασϑαι πτω- 

13 ἐγαϊβία Ὀπ|]0, 416 Πᾶη ἀΒοὨΥὉ {ταϊβίο η70, νουρ]. οἰ] οι υππρ 8 28. 
11 Ἐρδοιΐπβ, ἀ16 πδπάβου ἘΠ βδοΙϊη5, ψὰ8 95}. ΧΙ], 41 ἄθι' Βοθυ Ιθο Υ 
σουτῖσισί μαΐ. φτγαυϊοίαιβ, 416 μαπἀ5ο θυ Ὁ ῥχαίοίτ. 

11. Ρὺκ ὉΓΒΑΡαΠμα] ἀροῦσίν σε, 5. σὰ 7π. Υ, 46ς56. 10 εΒἰρργδῃ 
ὈΟΚΟ5] ἀναγνῶναι, γε]. 1 Τίμι. ΙΥ͂, 18 βαρρνὰ ὈοΚο τῇ ἀναγνώσει. 



150 Τλπιοὰβ ΙΥ. 

Ῥδη5 σιν ἀδη8 ΠδΙ στ η, 19. τηθ]8 [τ Ραμ τη [τ ]οὐ 
188} Ὀ]]ηἀαῖπι 5ππη, [τα]θύδηῃ οΙη᾽ Δ Π8 ἴῃ ραρΥα βίη, τηθ1- 
18π 761 {γδ}1η5 Δπάδηθιη. 20. 18}} [1810 ΡῸ8. ῬΟΚΚΟΒ 188 ϑρ1- 

Ὀαμαβ. Δπαραῃύα ρσαβαῦ, 18} 4118] ἴῃ Ρ1Ζ8] ΒΥ ΠΔΡΌΡ ΘΙ ὙΘΘΌΠ 

δαροπἃ [αἰγγ ΘΙΠΔηἀοπα ἀπ ᾿τηϊηἃ. 21 ἀπρῶπηῃ θη τοα]π ἀὰ 

1 βαύθὶ ῃπηπγὰ ἀρὰ πϑ ὉΠΠΟαἀθ απ Π16]8 ΡῸ ἴῃ διιϑᾶτη ᾿ἰζγὰ- 
ΤᾺ 111. 

ἱρ τα 19 22 Φ9Δ}} 811] 8418 1]0 γοϊὑνοαϊἀθάθπῃ ἱπηπγὰ 1411] 5114 46 1Κ1- 

“ὙΠ 09 ἐοαπην "ἱ ΡΟ νϑυσάδ δηβύαϊβ ΡῸὸ υϑραρραπἋοη 115 ΙῈΠΠΡἃ 18, 

7188: αοραπ: πὰ 88 ᾿ἰϑῦ 8 ητ8 [Ο56}8 ὃ ι 
Ξασὺ 28 988 4} ἀὰ ἴπ|: δυο ΑἸΡΙΡ τη15 Ρὺ φσαίακοη: μὰ 

ΜΟδῚ δι 86 0κὶ, Π81161] ῥὰκ 5Π0ᾶη; ἤνᾶμ Πα Πδυβίἀθάππι γαιρᾶπ ἴῃ 
ΚΚαίδυπδαμη, ὑαγθὶ 18} ΠΟΙ ἴπ σαὈΔΌΣΡΑΙ βΘΙΠδΙ. 

-Ὁ- 5 , υ 

χοῖς, ατέσταλχέεν με ἰάσασϑαι τοὺς συντετριμμένους τὴν καρ- 
δίαν, 19 χηρῦξαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιν χαὶ τυφλοῖς ἀνάβλε- 

΄-ὖ 2 ὧν 

ψιν, ἀποστεῖλαι τεϑραυσμένους ἕν ἀφέσει, χηρῦξαι ἐνιαυτὸν 
, ’ Ν ΄ δ , 2 Χ πος 

χυρίου δεχτον. 20 καὶ πτύξὰας τὸ βιβλίον αττοδοὺς τῷ ὑπη- 
ρέτῃ ἐχάϑισεν, χαὶ πιάντων ἐν τῇ συναγωγῇ ἦσαν οἱ ὀφϑαλ- 

Ν 9 "ἢ ΘῈ χω ΟἽ ἤρἕὲ ᾿ δὲ λέ Ν 3 Ἀ, 
μοὶ ἀτενίζοντες αὑτῷ. ἤρξατο δὲ λέγειν πρὸς αὐτοὺς 
ὅτι σήμερον ττδτλήρωται ἣ γραφὴ αὕτη ἐν τοῖς ὠσὶν ὑμῶν. 

ι 5 - 

22 Καὶ πάντες ἐμαρτύρουν αὐτῷ καὶ ἐθαύμαζον ἐπὶ 
τοῖς λόγοις τῆς χάριτος τοῖς ἐχττορευομένοις ἐχ τοῦ στόματος 

2 - ἈΠ 12,0 γ ΦΌΗΛ 3 Ὁ τὶν 3 ,ὔ 
αὐτοῦ, καὶ ξλεγον Οὐχ οὗὑτὸς ἔστιν ὁ υἱὸς Ιωσηφ; 

Ν Ε7 Ν ) " , ΡῚ τα ἦν ν 

25 Καὶ εἰπὲν πρὸς αὑτοὺς ΠἊάντῶς ξρεῖτὲ μοι τὴν σπταρα- 
, 2 

βολὴν ταύτην Ἰατρέ, ϑεράτιευσον σεαυτόν' ὅσα ἠχούσαμεν 
γεγενότα ἐν Καφαρναούμ, ποίησον καὶ ὧδε ἐν τῇ πατρίδι σου. 

28 ἸΟΚῚ, 16 Πα Πα βο τ Ὁ 101ΚΙ. 

19 Τταϊθίαπ στη δηβ ἴῃ ρἈΡταϊβίθι)] ἀποστεῖλαι τεϑραυσμένους 
ἐν ἀφέσει; τεϑραυσμένους (10 νρ ὁοῃήνδοίο 8) ---- Ὑ]Ο]Θπίθυ ὑγαοίαϊοβ, οδ]ὰ- 
τηϊίοβοβ (ατίτηπι ΟἸαγὶα Ν. Τ.); ρματηδὶ 8 -- -;Ἕ.Ἦ ἀνάπηρος 1.0. ΧΙΥ͂, 18. 21; 
πΙοηύ σοπδι Θηὐβρυὶοπῦ ρσαρταίβύοιη. , ἰσῦθυπηρ᾽, ὙΔΠΤΒΟΠ ΘΙ ΠΠ19ἢ γαγα ΑΘΓ 
Δ] Πρ  θίποσο δαϑάσιοκ ρον ]ῦ, ὑπὶ ΘΙΠΟΙ ΠΟΘΙ Δ]ΙρῸΠΝ ]Θἀ θυ ΠΟ] τιπιρ γῸπ 
[γαϊϑύ δυβζανθίομομ. 21 πιοὶὰ ΡῸ0] ἡ γραφὴ αὕτη, νὶθ 71. Υ͂, 417 πιρ]ὰ --- 
γράμματα, Μο. ΧΠ, 24 γραφαί; ἀοΥ 5ἰπρι]αν βἰθίβ τες χρόνος, ὥρα, 
χαιρός. 22 811αἱ 816Κ70] πάντες; 8ἃ]αΚῆο χυροϑοίχῦ; Μο. ΧΙ, 82. δ]1δἱ 
ΔΙΑ ΚΊο --- ἅπαντες. 28 ἸΚαίασπαιπ) Καφαρναούμ ὅ΄π ΒῊ ἴ νρ --- Κα- 
σπερναούμ. --- Ῥὰ 161] Ἰατρέ; Ῥὰ παυροδοίχί, --- δ{0] πάντως, 8. ὰ 
ΤΟ ΣΧ ΥΎΣ ΊΤΩΙ 



1ποᾶ5 [Υ. 157 

94. ΟΣΔΡ Ρᾷμ: ΔΘ ἰχυὶβ αἰρὰ Ῥαΐθὶ ΠῚ ΔΙ πβιλι Ῥγαα οὔθ Κα --- 21 

ΔΠἀΔΠΘΙῚΒ ἰδὺ ἴῃ ΘᾺ ΔΟΤΡαΪ 56] ηδὶ. 
95 ΑΡΡὰῃ Ὀὶ ϑαμη)αὶ αἰρὰ ἰχνὶβ Ραῦθὶ ἸηΔΠΔΡῸΒ Ὑ]ΔΈΎΟΙΒ ΚΡ --- 23 

γϑϑαπ ἴῃ ἀαρσαπι Ἠθ] οἰ η5. ἴῃ ΒΥ 61, Ρᾶπ σα Κηοάα ὨΪΠΪΠΒ 

ἂπ Ἰοταπι Ῥυΐπι Ἰα ΤΠΘΠΟΡΒ 58 1}8, 506. γᾺ}} ΠΠΠΥΙΒ. ΤῊΪΚ1]8 

πα ἅ1Π1ἃ αἰὐρὰ, 20 8} πὶ ἀπ δἰπαῖλ ΡΖ 0 ̓ΠΒΆ Πα] 08. νὰ 

Ηρα. ἃ11ὰ ἴῃ ϑαταϊρία δ᾽ ἀοημαῖβ ἀὰὶ αἴποη ν᾽ ἀθγοη. 217 18} 

τηϑηδραὶ ΡΙπΒΠΠ1αἱ νϑϑὰη τ Ηδ]]οἰβαῖαιι ργασίοῦαθι ἴῃ [ΒΥ 6]8, 

ἤν πὶ αἰπβπῃ ἰχθ σΠγαϊηϊ45. γὰ8, 4]]ὰ ΝΑΙ 88 ΔΤ. 

28. Δ} [ΠῚ γαῦγριι 811] πο 5. ἴῃ Ρ᾽χὰ] Βυπαρορ θη Πδα85- 

Ἰαπᾶάδηβ Ραΐα. 29. 8} τιϑϑδύδπἀδη ἀλη8 τιϑ]πιϑῖιη ᾿πηπηὰ πὖ α8 

θαῦτο, ἰὰἢ Ὀταμέθαθπη ἱπὰ ππα ΔΌΠ δύο 18. [ΔΙΤΡΊ}15. πᾶ 

βαμημηθὶ 850 θαθτρθ 1726. ρσαὐπηλα γὰβ, ἀὰ δἰαἀγαιβ]α Ἰηἃ 

ΡῬᾶΡγο; 80 1 15 Ῥαϊ τ] ΘΙ ΡΠ 5. ΡᾺ 171} τη] α] 8 5. 1π5 1Δα]ἃ. 

51 28} σα ]α]Ρ ἴῃ Καΐϊδιπαῦμη Ὀδαγρ' (ἀ816118188, 18}} γὰ8 Ἰκρ: --ς 38 
Ἰαἰβ]απ 5. ἴπ8. ἴπ Βα θα τη. Μο 12 

Ἵ] - 2 
94 Εἶπεν δέ ᾿Ἵμὴν ὑμῖν λέγω ὃτι οὐδεὶς στροφήτης δε- 

-“ 2 - 

χτός ἐστιν ἐν τῇ πατρίδι αὑτοῦ. 
2ῦ Ἐπ’ ἀληϑείας δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι ττολλαὶ χῆραι σαν 
- -ὠ,)» ΄ 3 

ἐν ταῖς ἡμέραις Ἥλίου ἐν τῷ Ἰσραήλ, ὅτε ἐκλείσϑη ὃ οὐρα- 
γὸς ἐπὶ ἔτη τρία καὶ μῆνας ἕξ, ὡς ἐγένετο λιμὸς μέγας ἐπὶ 
πᾶσαν τὴν γῆν, 26 χαὶ πρὸς οὐδεμίαν αὐτῶν ἐπέμφϑη 
ς , υ Ν υ τ' - τ' Ι Ν - ,ὔ 

Ἡλίας, εἰ μὴ εἰς Σάρεπτα τῆς Σιδωνίας πρὸς γυναῖΐχα χήραν. 
Ἀ ᾽ ΄- 

ΟἿ χαὶ πολλοὶ λετιροὶ ἦσαν ἐπὶ “Ελισαίου τοῦ προφήτου ἐν 
ἵν ἋΣ ἐν 2 - 

τῷ ᾿Ισραήλ, χαὶ οὐδεὶς αὐτῶν ἐχαϑαρίσϑη, εἰ μὴ Ναιμὰν 
“ τ'' Ν Ύ ,ὔ ͵ “- 5} - 

Γ᾿ ὃ Σύρος. 28 χαὶ ἐπλήσθησαν πάντες ϑυμοῦ ὃν τῇ συνα- 
- ) - ) 

γωγῇ ἀκούοντες ταῦτα, 29 χαὶ ἀναστάντες ἐξέβαλον αὐτὸν 
- ) 2 - 

ἔξω τῆς πόλεως, καὶ ἤγαγον αὐτὸν ἕως ὀφρύος τοῦ ὄρους 
Υ 4 - 3 

ἐφ᾽ οὗ ἡ πόλις αὐτῶν ῳχοδόμητο, εἰς τὸ χαταχρημνίσαι 
᾿ ἌΝ β, 3. “τὴς Ν Ν Ν , Ἔν ΔΩ 2 ᾿ 
ΐ αὐτόν. 380 αὐτὸς δὲ διελϑὼν διὰ μέσου αὐτῶν ξττορξυξτο. 

51 Καὶ χατῆλϑεν εἰς Καφαρναοὺμ στόλιν τῆς Γαλιλαίας, 
““ν ν ,ὔ 2 Α γ - ͵ 

[ χαὶ ἣν διδάσχων αὑτοὺς ἐν τοῖς σάββασιν. 

21 Ηαϊ]οϊβαῖαι,, ἀ16 Παπάβοῃ τ ΗδΊ]οΙ βαῖα. 

2 Ῥαίε!}] ὅτε βδ:1π 1,61 --α (6 810. ---- τηθπ0}8 581}8] μῆνας ἕξ, ποι 
τη Ὦγ τὸ ἀπ ἀρπδηριν. 26 ϑοϊίάομαϊβ)] Σιδῶγος οὔον Σιδωγνίας" 21 Ἠαϊ- 
Ἰεϊβαῖαυ] Ἑλισαίου, 80. .1 υπᾶ ἀᾳ νρῖ" -- ᾿Ἑλισαέου οὔον ᾿Ελισσαίου. 
29 ῬάβΡτο] ζιιροβοίζί, 



188 πιοὰβ ΤΥ. 

Κα -- 24 92 984} 5Π6 8] ἀθάπη ὈΪ Ρὸ ]1αϊβθῖη 15, ἀπθ ἴῃ γὰ]- 
ΠΟΥ ΜΙΟῸΣ πῃ πη] Ὑ25 ὙΔΏΓΩ: 15. 
ἜΥΟ 99. 9684} ἴῃ Ρ͵χαὶ βυπδρορ θη γὰϑ τηϑηηδ ΠΔΌΔΠ 5. ΔΠΙΊΔ ἢ 

Μο 14 ῃΠΠΆ]ΡΟΠΒ ὉΠΗΓΙΠ]Δη8,, 141 ἃ ΠτορΙἀα αἸΡαπαθ: 84 16, ἢγᾶ 

ΠΠ5 18} Ρὰ8, [ἴϑϑ ΝΆΖΟΙΘΗΠ ὃ αδηιῦ {δα ]θι)αη Ὁη515 Ὁ ΚΆΠΗ 

Ρὰκ ἢγαβ 18, 88 σὑϑίμᾶ ρρ58. 8ὅ 18} ρϑηγού δ ̓τητηὰ [6808 
αἸΡαΠα5: ἃίο θη 18} πϑρᾶσρο 5 ΡῬδιμτηδ. 81} σι γα Ρ8 5 1πἃ 

88 ὈΠΉΠΙΡὰ 1ῃ ΤΩ] Δ] ῖτ ὉΤΤᾺ ΠΗ 8ἃΓ Ἰτηπηᾶ, πὶ γα αὶ σΆΒΚΑΡ- 

75. πηϊηᾶ. 86. 184}} γΡ ΔίβΙαβηδη 8118 η5, 182} τοαϊἀθάππη 

ἀὰ 515. Πγ1550. ΟΠἸΡδΠἀδΔπη5: ἤγὰ νααγαθ βαῦα βαῦθὶ τ} ν᾽! η]8 

781 τηδηῦαϊ ἀπαθΙ ]0 δ ὉΠΉΤ ΔΙ] δὴ ΔΗγηατὴ 18} υϑ8ρδρ- 

σαμαῦ 917 ἸΔ ἢ} πιϑ14 478 ΤἸη611ρὰ ἴγ8π| ᾿τπητηᾶ ἃπα 8118 8 βύθα]η 8 
ΡῚ5. ΙΒ] Δ 6. 1818. 

Κα --Ξ 26 88 βδίδηδπ8. ρβᾶ τι8. ΡὶΖαὶ ϑυπαροραϊ σα] ἴῃ στα 
Με τῦ ΜῈΘΥ Ὁ ΘΠΠΟἢἶ5. ΒΥΔΙΠΤΟ ΡΠ 68. Θϑτμοηΐθ γὰ8 ὩπαΠαθοϊᾶα ὈΓΠΠΟΠ 

σω ΄- 3 Ὁ» 

82 Καὶ ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ, ὅτι ἕν 
ἐξουσίᾳ ἣν ὃ λόγος αὐτοῦ. 

88 Καὶ ἐν τῇ συναγωγῇ ἦν ἄνϑρωττος ἔχων τυνεῦμα δαι- 
, 2 Ἷ ᾿ 2 3 ξ - ’ , »ὕ] 

μονίου ἀχαϑάρτου, χαὶ ἀνέχραξεν φωνῇ μεγάλῃ λέγων 84 Κα, 
σαν Ὁ δον Ν ,ὔ 2 -“ , ΒΥ 2 Ζ ἰ ἀαφῆ ν τ Υ 

τὶ ἡμῖν καὶ σοι, Ιησοῦ Ναζωρηνέ; ἤλϑες ἀττολέσαι ἡμᾶς; 
Ὁ ΝΣ ,ὔ Ύ [ον τ ον - - ΔΤ ΕΡΣΥ , 23.»ϑ ὦ 

οἰδά σὲ τίς εἰ, ὁ ἅγιος τοῦ ϑεοῦ. 8ὅ καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ 
2 -Ὁ ν -.-- 

ὃ ᾿Ιησοῦς λέγων Φιμώϑητι καὶ ξξελϑε ἐξ αὐτοῦ. καὶ δῖιψαν 
2 ν Ἀ ὔ υ Ν ὔ “9. 2 4 ΒῚ ΡῸ ἢ, 

αὐτὸν τὸ δαιμόνιον δἰς τὸ μέσον ξξῆλϑεν ἀπ᾿ αὐτοῦ, μηδὲν 

βλάψαν αὐτὸν. 86 χαὲὶ ἐγένετο ϑάμβος πὲ πάντας, καὶ 
συνελάλουν πρὸς ἀλλήλους λέγοντες Τίς ὃ λόγος οὗτος ὅτι 

ἔν ἐξουσίᾳ καὶ δυνάμει ἐπιτάσσει τοῖς ἀχκαϑάρτοις τινεύμασιν 
Ἅ, ΕΥ̓ -Ὁ χαὶ ἐξέρχονται; ; 81 χαὶ ἐξεπορεύετο ἦχος περὶ αὐτοῦ εἰς 

γάντα τόπον τῆς περιχώρου. 
88 ᾿Αναστὰς δὲ ἐκ τῆς συναγωγῆς εἰσῆλϑεν εἰς τὴν 

οἰκίαν Σίμωνος. τιενϑερὰ δὲ τοῦ Σίμωνος ἢν συνεχομένη 7τυ- 

88 ἈΠΠΡΑΙΠ]8Π8} ἀχαϑάρτου, γογΐίη ον οοηβίμιιοίϊοη. --- 7.8 αἰηγο- 
Ρἰᾶα 4] Ραπη45] χαὺὶ ἀνέχραξεν φωνῇ μεγάλῃ λέγων, φωνῇ μεγάλῃ 961; 
ἄδ55 65. πΙοη ψοροπ αὐ τορι ἄα. ΟΠ ΡΘΏΥ]10}. ΒΟ ἶθη, Ὀθυγοῖθθη Μί, ΧΧΥΙΙ, 
406. ὅ0. Μο. 1, 206. ὯϊοΘ 510110 Ἰαιύοῦύ πὰρμ ροῆδὰ 80 ΜῚ Μο. 1, 28. -- 
ΝΆΖοτΘπα] Ναζωρηνέ 1)364ᾳ, 91 ΜΝαζορηγέ --- Ναζαρηνέ. 8 588 ὑπμ0]1}α] 
τὸ δαιμόνιον, ΠΟΌΘΠ ἈΠΒ]ΡΟΙΒ 88, 5..ὄ χὰ Με. ΤΧ, 88. 86 νὰ δἰβδα- 
Δ 8118] ἐγένετο ϑάμβος ἐπὶ πάντας, 5. δὰ ΥΙ, 12. 88 8. Βοίπη 18] 
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τ Κι ]αὶ, Ἰὼ} θοᾶσπ ἰπὰ Ὀὶ Ρο. 839 18} αἰδβύαμαδη 5. αἰδν 1]ἃ 

σάβοκ Ρἰχαὶ Ὀγϊμποι,, Ἰὼ} Πα !]οὺ ἴα; βαπδαῖν μη πϑϑυύαπάδῃ- 

ἀοὶ ἀπαθαμ δα ᾿. 40. τὰϊββαμθὶ Ρὰμ βαρ ΒΌΠΠη0, 8118] βγὰ 

τα σαὶ 5γ6 Πα θα  ἀδά τι 5 κα 5 Βα Π 11} χη 1558} 61 Καϊη., ὈΤᾺ}}- 

ἰδάπῃ ἴπ8 αὖ πππηὰ; ν᾽ 18 ΔΙ ν }] Ιλ η6}}. ἴχ6 μὰ πα 8 δηδ- 

Ἰασ]μ 5. σΆΠΔ1 1 ἃ 18. 

41 51:4 α]οάπη. Ρὰμ 18} ἀμ] ΡΟ Π5. αἵ τηὰπᾶρα τη ΠΤΟΡ- ΚΖ τ 21 

Ἰαπα θῖηβ Ἰὰς αἰρβαμαθίηθ. Ραΐοὶ μὰ 15. Χυιδῦαθ. 5. Π 8. ΘῚΡ8. 1ὼ} ὅποι 

Θαβα Καθ ἴ πὶ ᾿ἰα]οῦ ΡῸΒ. τοάϊαη, πἀηΐθ υἱἰββθάθῃ 5108 

Χυῖβῦα πὰ υἱβδῃ. 

42 ΒΙΡ6ἢ) Ρὰπ νὰ} ἀαρβ, ἀϑραρρη 8. σᾺ] 1} ἃπὰ Δ] ηδ ΚΙ Ξε 28 

ἰδ, 7α} ππαπαροίπϑ βοκίἀθᾶπη ἰπὰ 7811 ἀθπιααι ἀπὰ ἱπὰ, 1.1 ἦν ὁ 
σα Βα θαΙἀθάπηῃ ἰπηἃ, οἱ πὶ ΔΠῚΡῚ [αἰγγὰ ἴῃ. 48. βᾶγὰἢ 18 (ὯΡ 

ἀπ ἰπὶ Ραΐθὶ 1813 βαϊπη ΔΠΡαΓαΪη] ὈΔΌΓΡΊη Ὑὰ]] Δ 6178 ἷΚ 

- ,ὔ ΤῸ, ὌΩ ον, Ν 2. ὦ Ν. 
ρετῷ μεγάλῳ, καὶ ἠρώτησαν αὑτὸν περὶ αὐτῆς. 89 χαὶ ἐπι- 

- - ων }] δ ᾿ῳ 

στὰς ἐπάνω αὐτῆς ἐτιετίμησεν τῷ ττυρετῷ, καὶ ἀφῆκεν αὑτήν" 
- 2 - Ψ »“"Ψ 

παραχρῆμα δὲ ἀναστᾶσα διηκόνει αὐτοῖς. 40 δύνοντος δὲ 
-» ΩΣ, 2 - 

τοῦ ἡλίου πάντες ὅσοι εἶχον ἀσϑενοῦντας νόσοις ποικίλαις, 
Ἂ 2 « « 2 - - 

ἤγαγον αὑτοὺς πρὸς αὐτόν" ὃ δὲ ἑνὶ ἑχάστῳ αὐτῶν τὰς χεῖ- 
2 ͵ 

ρας ἐπιϑεὶς ἐθεράπευσεν αὑτοὺς. 
) Ν - , 

41 ᾿Ἐξήρχετο δὲ χαὶ δαιμόνια ἀττὸ πολλῶν χραυγάζοντα 
Ἀ ’ὔ [«᾿ Ἀ οἱ ς ρ» Ν ς φΑ, - “Ὁ Ἀ 2 

χαὶ λέγοντα ὅτι σὺ εἶ ὃ Χριστὸς ὃ υἱὸς τοῖ ϑεοῦ. καὶ ἔπι- 
- , 7 ΠΝ - [ν᾽ 7 Ν σ Ν 3.» ας 

τιμῶν οὐχ εἴα αὐτὰ λαλεῖν, ὃτι ηδεισαν τὸν Χριστὸν αὑτὸν 
ΝΕ εἶναι. ; 

Ἷ ς 

42 Γενομένης δὲ ἡμέρας ἐξελϑὼν ἐτορεύϑη εἰς ἔρημον 
Ἂ» ᾿ 7, Ω Σ᾿ Γι Ν Ὁ ο 2 -- 

τόπον, καὶ οἱ ὕχλοι ἐγιεζήτουν αὐτὸν χαὶ ἤλϑον ἕως αὑτοῦ, 
- ᾿] - Ἀ ) 5. “ 

χαὶ χατεῖχον αὑτὸν τοῦ μὴ πτορεύεσϑαι ἀττ᾽ αὐτῶν. 48 ὃ δὲ 
τ Ἵ Ν τς « ΜῈ 

εἶπεν τιρὸς αὐτοὺς ὃτι καὶ ταῖς ἑτέραις πόλεσιν εὐαγγελί- 

τοῦ Σίμωνος. ΑΥΚΘΟῚ ΠΟΥ τὸ Μο. ΥΙ, 19 σὰν ὈΘΖΘΙ ΟΠ Πππρ' Θ΄ ΠΟΥ ὙΟΥΉΘΥ 
οὐ μπίθη ῬΌΥΒοι. 41 ρμαβακαιᾶβ 101} ἐσιτιμῶν; ἵτπι συροϑβοίχί ψἱθ ἰπ ἢ 
γθύ ἸποΓΘρΡ8Π85 6085 ΠΟ Βποραύ θὰ Ἰοαυ1᾽, 85. τηϑῖηθ Κυὶί. πίοιβ. ΠῚ ρ. 10. 
- 5|]|0αη Χυϊδίαι ἱπὰ υἱβᾶη}] τὸν Χριστὸν αὐτὸν εἶναι δ΄ῖ΄π ΑΒΟΙ, -- Ὁ 
αὐτὸν Χριστὸν εἶναι ([ ,Θατη ΟΠ βύστη 6556) πᾷ Ὁ νρ χρϑυχι 6556 ΟΠ τ  ϑὑπιχη᾽, 
ὙΓΟΠΔΟὮ (Ὧα5 51108π 465 σούβομοι ἰοχίθβ Ζυροδούζί βομοὶηῦ. 
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5Κ81 ὈΪ μ᾽ πἀδηραγα])α σα Ρ5, πἀπῦθ ἀαΡ6 τς ᾿Ἰηβαπαϊαα. 44 18} 

γὰβ Τη6 1] ηΔ5. ἴῃ ΒΥΠαρΡΟΡΊΠ (Δ 161] 188. 
ΚΡ -- 29 Υ,1 98} νᾶ ΠΤ] ΡΡᾶΠοὶ τηδηᾶρθὶ δηδίγϑη ἱπὰ ἀἃ 

πϑι8]8η νϑυσγα οΡ8, 18} 15 51108 γὰβ βύδπαδη 5. ἡθῃ γα βαῖνγαᾷ 

δ᾽ ηποβαγ 810. 2. 18} σάϑαῃν ὑνὰ 5] ρὰ βύαπαδηαοπδ ἃὖ βαΙΠΠΊἃ 

βαῖνε; 10 5 Ἴλη5 αἰσασραπᾶδηβ αἵ ἴπι ἀΒΡυοπ απ πα]. 8. σὰ- 

141} Ρᾶπ ἴῃ ἃ΄ῖη Ρ1Ζ6 5106, βαΐθὶ γὰϑ ΘΙ ΟΠ; Πα αἰῦ ἸΠηἃ 

αἰ απ [αῖττα βύαβα [610}}; 1811] σαϑι θη 5 |Δ15148 τι8 ΡΔΠΠηδ, 

ΒΡ ΤηΔ Δ Ρ΄Θ]Ή8. 

] -- 80 4 ΒΙΡ6ῃ. Ρᾶῃ ρδδπᾶϊάα τοα]δπαβ,. 40 ἀἋἂἃ ΨΘΙΠΊΟΠΔΕ: 

Ὀτσο ἃἂπῷ αἰαρῚθα, 188 αὐπα!α Ρὸ παίΐα ᾿ἰσγαγὰ ἀὰ ἤβκοηῃ. 

- ον ΄ᾳω ΄οὋῳων Ψ 

σασϑαί με δεῖ τὴν βασιλείαν τοῦ ϑεοῦ, ὅὃτι εἰς τοῦτο ατί-- 
ἔσταλμαι. 44 χαὶ ἢν χηρύσσων ὃν ταῖς συναγωγαῖς τῆς 

Γαλιλαίας. 

Υ, 1 Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ τὸν ὄχλον ἐπιχεῖσϑαι αὐτῷ τοῦ 
ἀχούειν τὸν λόγον τοῦ ϑεοῦ, χαὶ αὐτὸς ἦν ἑστὼς παρὰ τὴν 
λίμνην Γεννησαρέϑ. 2 χαὶ ἴδεν δύο :τλοιάρια ἑστῶτα σιαρὰ 

Ν ὔ « Ἁ ς -»"Ὃὥ- 2 2 . Β) Ὡ Ἂ 7 

τὴν λίμνην. οἱ δὲ ἁλιεῖς ἀποβαντες ατ|᾽ αὐτῶν αἀπεέτολυναν 
Ν , 3) Ν Ἀ υ [4] ω- , ἘΝ ἡ -« τῷ} 

τὰ διχτυα. ὃ ἐμβὰς δὲ δις ἕν τῶν σπτλοίων, ὁ ἣν τοῦ Σιμω- 
ΡῚ - - ω 2 

γος, ἠρώτησεν αὐτὸν ἐπαναγαγεῖν ἀπὸ τῆς γῆς ολίγον᾽ καὶ 
ϑιδι γ - ’ Ἂν νὕ 

χαϑισας ἐδίδασκεν ἔχ τοῦ τύλοίου τοὺς ὀχλους. 
΄ -»"Σ 5 2 

4 Ὡς δὲ ἐπαύσατο λαλῶν, εἶστεν τιρὸς τὸν Σίμωνα Επαν- 
7, υ Ν , Ν ,ὔ Ν ,ὔ ἵς - 5 ,ὕ] 

ἀγαγὲ δίς τὸ βαϑος, καὶ χαλάσατε τὰ δίχτυα ὑμῶν εις ἄγραν. 

Υ, 4 ρνδαπαϊᾶα, ΟἹ ΟΊ 6. οοπ͵θούαν γοὰ Μαβϑιπδηη Τὔγ ραπαηριᾶᾶ 
ον ΒΑπα ΒΟ υ , ρμθπ θ͵8η Καηπ πἰοῦ 10] σοι ἃμδπδηΡ]απη τολμᾶν σοβθπύ- 
110) ἴπ ἀογ Ὀδαθαύαπρ ΔΡΊΘΙ ΟΠ 6Π,, 

48 τὴῖϊκ Ἰπβδμα 148] ἀπέσταλμαι; ΟΓΡῚ. ΠΙ, 21 ὈΠΡ6 ἀδυριᾶᾶ 8118 
τηδηδροὶη ἐν τῷ βαπτισϑῆναι ἅπαντα τὸν λαόν. Υ͂, 1 78} γῶν] ἐγέ- 
γετὸ δέ; 80 5] δδίδπαϊρ; ὯοΥ αοίθ α16 ΘοοΥΙ ΠΙτοΠθ δα γοι δἰ πᾶπηρ; Ζὰ 
ΥΜΙῚ πη 416 ῬΑΥ Κ61Π 1}, Ῥᾶπ, ΔΡΡαῃ, βᾶσαμ, Ῥϑπὰῃ ἔν 16. ουἱθ- 
ΟὨΙΒΟΠΘη οὖν, χαί, δέ, γάρ σὰ νουνψοπᾶθῃ Ῥῆθρί, 80 βο]ίθῃ ἰϑβὲ ἀσοὶ 
Βογαᾶρ ἀϊθ ἀθοτβθίζιιηρ; νοι δέ ἄστοι 148}; 65. ἢπάρί 510} ΜΙ. ΥἹ, 80 (νο 
Μάαββιη. 10 βοῃχοιθύ, ψᾶῃυθμα οΥ βοηϑύ (α8. 18} ὑπδηροίοο θη Ἰϑββ0) 10: 
ΜΙ, Ὁ, ΧΎ, 21 ΟΣ ΧΙ: Το. ΧΥΧ ΛΩΝ ΥἹ, 85 5ὐιμηχηΐ ἢ 
τοῖξ ἄθπι ᾿Βουϊβομιοι ἰὀχίο ἀθοχοῖα. --- ἅὰ Μιατιδ] απ] τοῦ ἀκούειν ΟἿ 10] νρ' 
- χαὶ ἀκούειν. --- 15 51108] αὐτός, Ὑ1Π7Π, 12 5] 51100 αὐτή; ρον μη 10} 
δσοραρι Β1108 41161π,. ψ10.1. 17,22, ὙἹ, 8. 18. ΥἈΥ Ἷ, 6. ΤΥ,.21. ἘΡΠΗ τὺ 
-- (αἰ πμοβατ}}} Τεννησαρέϑ ἙΗΚΜᾺ γρθα. Τεγγησαρέτ. ὃ φα] αἱ  --. 
ἨΔΙΠ αἱ] ἐμβάς --- ἡδτῆ δεν; ἄδπι ρον ὉΠ] ΟΠ ἢ φοΡταθομο οπΐβρυἄοθο 78} 
Βαϊμαῖῦ οὐον Βαϊ αἰία ἢ. δα αλα} ἐπαναγαγεῖν πὶ ἀἴθβου βίθ 116 Ὁ ΤΡ] 
--- μδ0}} γῆς. --- ΒίαΡα)] Ἰρῇβ γῆς; 5008, ροῃ. βύαθὶβ, αοβίαθ᾽ ποοὺῖ Μο. 
ΤΥ, 1, νοὴ βίαβρβ, ρθη. βίαὶβ. τόσζιος χὰ πη θυ βοΠο᾽ θη. 
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ὅ 1 ἀπαμαἤαμπαβ δοίσηοι ἃ} ἀπ ἰπηπλὰ: ἰα] )]απ, 8118 παἢΐ 

Ῥαὶγ μα θαϊ ἀ]αἀδη8 γαῖ ῦ πὶ πϑιλπηι ; 10 αἴαν νασγα ΡΘΙ Δ] ]ὰ 

γαϊσραθη πδί]α. ὁ 7} βαΐα ὑδα]απ ἀλη σα] α τ ΤΠ ΠΔΡΘΙΠΒ 

ἤβκο ἅϊπ. 5νὸ παίϊα ἀἰβῃμιρηοάθάθῃ 1Ζ6. 7 18}} θαπαν!ἀθάπῃ 
ΘᾺ ΠΣ ΡΟΘὶ ΘΒ ἴῃ ΔΗΡαΤΔΙημἃ ΒΡ, οἱ αὐ α]ο οἸηἃ 

ΠΠρὰΠ ἰχθ: Ἰὰἢ ἀθιηππ, 18} σα ΠΠἸἀθάπη θὰ ΡῸ 5] ΠΡρὰ, 506 

ΒΙΡΌΠΗ. 

8. Δα] θ. Ρὰη ϑοίπιοη Ῥαϊδιθ ἀτασβ ἀπ ΚΗΪΥΔΠῚ ἰὰ --- 81 

ΤΘβὰ15. αἰραπᾶβ: Ὀ1α]α μὰ κΚ, ἀβρᾶρρ [ἸΤτὰ 1158, ἀπύθ ΤΠ] Πη8 

γᾶν δα 8 ἴπι, ἔγαπ)α. 9. 51168161Κ ἃ Κ ἀἰβμαθαϊάα μὰ 18} 

ὉΠ] ΡΔΠ5. ΤΡ ᾿πηπιὰ ἴῃ ρα 18. Ρῖχ6 ἤβκθ Ῥ8η261 σΆΠΕΙ, 

Ἁ ) . Ἂ -- τιν ’ ! 

ὅ χαὶὲ ἀποχριϑεὶς Σίμων εἶπεν αὐτῷ Ἐπιστάτα, δι' ὅλης 
Χ , Ἄν Ἃ δὴ σῶν Ν - ἘΠῚ , γυχτὸς χοπιάσαντες οὐδὲν ἐλάβομεν: ἐπὶ δὲ τῷ ῥήματι σου 

’ Ἢ -᾿ 

χαλάσομεν τὰ δίχτυα. 6. χαὶ τοῦτο ποιήσαντες συνέχλεισαν 
- . ) ὩΣ σιλῆϑος ἰχϑύων πολύ, διερρήγνυτο δὲ τὸ δίκτυον αὐτῶν. 

" ’ - -» - ἰῷ 1 χαὶ χατένευσαν τοῖς μετόχοις τοῖς ἐν τῷ ἑτέρῳ “τλοίῳ τοῦ 
) , ᾿ Ἄς 3 2 
ἐλϑόντας συλλαβέσϑαι αὐτοῖς" χαὶ ἤλϑον, καὶ ἔπλησαν ἀμ- 

’ - - 

φότερα τὰ τιλοῖα ὥστε βυϑίξζεσϑαι αὐτά. 
2 Α] ἝῸ ὦ “Ὁ τω 

8 ᾿Ιδὼν δὲ Σίμιων Πέτρος ττιροσέτιεσεν τοῖς γόνασιν τοῦ 
)} -«Ψ “Υ " “«Ὄ πος ’ ΕΣ 

ἴησοῦ λέγων Ἔξελθε ἀπ᾽ ἐμοῦ, ὃτι ἀνὴρ ἁμαρτωλὸς εἰμι, 
,ὔ ἊΣ 

χύριε. 9 ϑάμβος γὰρ περιέσχεν αὐτὸν χαὶ πάντας τοὺς σὺν 
Ἄν - Ε Η͂Ν Α - 5 φύ τ 4λ ς , 

αὑτῷ ἔπι τῇ ἄγρᾳ τῶν ἰχϑύων ὧν συνέλαβον, 10 ὁμοίως 

0. πιᾶπᾶρϑῖηβ, ἀ16 ΠΑΠἀβομσ ὑπὰ 4116 ΠΘΥΔΌΆΒΡΘΌΘΟΥ (αι556 5 Μαββ8- 
ΤῊ 8 Π}} Ἰπᾶπᾶρθῖη, ΔΌΘΙ πιδηᾶρθὶη Ηἰὰ δύ δῇ Κοὶπθ Μ 6188 Ζὶ θυ ΚΙ ἄσθῃ ; 
τηδηδροῖπ5 ἢ]ὰ Κομητηῦ ΖυΟ]πη8] νου. ΥΡρΊ]. δου. ἀμπη]1ο 6 ΓΘ Ώ]ΘΥ 61η]. 8 88. 
αἰβῃπυρποάθαμπ; ἀἰθ Παπἀβομ τ Παίίθ αἀἰβηπαυρποάθαάσῃ; ἃ 1ϑὺ τϑᾶϊσύ, δ 6 Γ 
ΠΟΘὮ 5Βιομίραν; ΟἹ, ἀἸΒπαπρηοάθαμμῃ. 

5. γαϊτραμ] χαλάσομεν Κ', οἰπίρθ ᾿ἄπροτθ Βαπάβομν ἴοι χαλάσω- 
μὲν --- χαλάσω. --- παι] τὰ δίχτυα δῖα ΒΙ,ο --- τὸ δίχτυον, νοτρῚ. 
Μς. 1, 106. ὁ 576 παία ἀἰδῃπαρποάθᾶυπ 126] διερρήγνυτο δὲ τὸ δίκτυον 
αὐτῶν; Ὁ ὥστε τὰ δίχτυα ῥήσσεσθϑαι, οἴπο αὐτῶν; οἴθηθαν 1δύ πᾶὸὶ 
σοδπᾶοτέ: ,Ἰία αὖ ΤὐπΙρουθηθαν τϑίϊαθ ον, 810} 6 , αὖ τοίϊα ἀϊχυπηρο- 
τοίαν θοσιη ᾿. 1 οἱ αἰ α]οἀοῖπα Β11ρ4η] τοῦ ἐλθόντας συλλαβέσϑαι. {)9ν 
αἴθ νογάπαουί βίσιιοίησ 5. ΚὔΏ]οΥ ἴῃ Βαγίβθοι, Οθγηηᾶπ. ϑὑπάϊοπ 1 Ρ. 88. 
8. Ὀ[ᾶ]α ΡυΚ7 (θῖ]ς Κα. ΑΒΙ, ἴϑθὰ γρ, 95 ἢπάᾶοῦ 510} ἴῃ ἢ) οθἐ ἀπά Βομοϊηΐ 
8 ἢ ἴῃ θη ρούβομοπ ἰοχύ οἰπροάγσιηρθη. 9. ἀἰβῃαθαϊ 4} περιέσχεν, 8. τὰ 
Ι, 12 ἀϊξάτναιι8. --- ΡάπΖ61] ὧν (ΒΒ) οἄθν ἡ ὃ 

Βεγηπαταΐ, Μα]Β1Α. 11 

ΥΨΨΎΨΥΨΆΥ τυ εν 
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10. 58 8] 61 Κὸ} Ρᾶη 184}} [ἀκοθὰ 18} ΤΟΠΔΠΠΘΠη. βαμπη5 Ζα 10 ]- 
ἀδ]αῖιβ, ρα 161 νϑϑαῃ οὩαΔΙ]Δη5 ΘΠ] ΟΠδ. 

τς τ ἈΠ ἀΡ ἀα Θοιηοπηα [Θ5π5: ΠΩ] ΟΡΒ. βαδ; ἔπη ΠΪΠ]ἃ 

ΠῸ ἸηΔΠΠη0 51πἃ παΐδη8. 11 14} σαὐαπαπαδηβ ΡμῸ 5Κιρα ἃπᾶ 
ΑἸσΡὰ ἀἤοίαπαδηβ Δ]]αΐὰ ΔΙ 14 Θαπη ἃΐδι ἸΠητηδ. 

Ιρ -- 88 12. 811} γῶν} τ] ρΡᾶπ6ὶ γὰβ 18 ἴῃ δἰηδὶ βᾶῦχρθ, 1811} 88] 

τη ηηἃ {1115 βυ 5Π11185: 18} ο Βα γι 5. [658 αὐ πβαπ8. ἃΠᾶ 

παν θαα πὰ αἰραμᾶβ: ἔταπ]α, 1808] γ116 15, τηᾶρὺ τῖκ 

ΘᾺ ΓΔ] Π]8η. 185. 711} αἰτακΊδη 5. παπαα δἰύαιθοκ ᾿τητηᾶ αἰρδπαβ : 
ὙΠ], γα} ὨγΙη58. 718} 518 βαύα ριαί5}} ἃΠ 410 αὖ Ἰπητηᾶ. 

14 }} 15 ἔδαυρθαθα ᾿πητηὰ 6] ΤΠ ΠῚ ΟΘΡ], δἱς ρὰρρ' 78} 

αὐδιθ οὶ ΡῈ 5110 ΟἽ], 181} ὐθα]γ ᾿τητηᾶὰ ἴγᾶπι ΡΖ] οἃ- 

ΒΓΔ ΘΠ] Ροῖηὰ] ρβαῦθὶ δηδ δια ΜΌβ65 αὶ γοιῤνοα! θεαὶ ἴπη. 

ν γχ, Ψ « ΄. (ἐν 

δὲ χαὶ Ιάχωβον καὶ ᾿Ιωάννην υἱοὺς Ζεβεδαίου, οἱ ἦσαν κοι- 
γωνοὶ τῷ Σίμωνι. 

. ΠΟΥ 2 - - 2 

Καὶ εἰπτεν πρὸς τὸν Σίμωνα ὃ Ιησοῦς ΠΠὴ φοβοῦ" ἀπὸ 
- - “ Γι 

τοῦ νῦν ἀνϑρώπους ἔσῃ ζωγρῶν. 11 χαὲ χαταγαγόντες τὰ 
- - “ .- 

γελοῖα ἐπὶ τὴν γῆν ἀφέντες ἅτταντα ἠκολούϑησαν αὐτῷ. 
ς ΟΣ. Ὁ ας, ΜΔ ἢ 2 ἘΡΡΘΩΝ ὭΣ Ἴ - - ΄ 

12 Καὶ ἐγένετο ὃν τῷ εἶναι αὐτὸν ἕν μιᾷ τῶν πόλξων, 
χαὶ ἰδοὺ ἀνὴρ τιλήρης λέ ᾿ χαὶ ἰδὼν τὸν Ἰησοῦ σὼν χαὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ττλήρης λέπρας" χαὶ ἰδὼν τὸν Τησοῦν, ττεσὼ 

ν "“ δ ἐπὶ πρόσωπον ἐδεήϑη αὐτοῦ λέγων Κύριε, ἐὰν ϑέλῃς, δύνα- 
-ὭΟ ἊΣ ω 

σαί μὲ χαϑαρίσαι. 18 χαὶ ἐχτείνας τὴν χεῖρα ἥινατο αὐτοῦ 
᾿Ὶ ι εἰπών Θέλω, χαϑαρίσϑητι. χαὶ εὐθέως ἡ λέπρα ἀπῆλϑεν 

2 -“- 3 - υ - 

ἀγι᾽ αὐτοῦ. 14 χαὶ αὐτὸς τταρήγγειλεν αὐτῷ μηδενὶ εἰτστεῖν, 
3) ; ) Ν - Ν - « - Ν Ψ 

ἀλλὰ αὐελϑὼν δεῖξον σεαυτὸν τῷ ἱερεῖ, χαὶ “τροσένεγχε 
-“- Ὡ . ᾿ -- 9 

χερὶ τοῦ χαϑαρισμοῦ σου χαϑὼς προσέταξεν Π]ωσῆς εἰς 
2 - 

μαρτύριον αὑτοῖς. 

10 ΤΙἀοΡρὰ, ἀ16 Ππαβοῃγ! Τὰ Κοῦαα. 11 αἰοίαπάδηβ, τἱομ ρ6 ἃπαο- 
τὰπρ ΤΠ ρρδίσδτηβ. (ορία!π5. ταῦ ὡἤοίπαδη5), δυο θπογημλθπ γοη ΜΝ ΒΒΙΠΔΠΏ, 
Τν. ΔΠ6᾽ βαπάδηβ ἋοΥ πη ἀβοῃ τ; ἀπ ]10ἢ. 1ϑὺ Μο. 11, 9 αἤρβαπᾶαδ {{Ὁ «ἢθ- 
ἰᾶπᾶα, Χ, 88 νἱὔι 5. [1 νἱδαΐβ νουβομσῖ θη, δηᾶθγο ὈΘΙΒΡΊ616. οἷ]. 8 80, 
γε]. Μο. 1, 18 αἢοίαπάαμβ (ἀφέντες) ΡὸῸ παία 5οῖπα, 1014, 20 ἀπᾶ βοπβί; 
ὉΠ ΘΙ Ραμ βίθμύ ἀνθ ζθηπτηα] ἔν ἀποχωρεῖν, ἀπέρχεσθαι, ἀποϑδημεῖν, τιϊο- 
1815. (χΔ Π51{1γ. 

10. ἔγαπι ἰτησηα μι} ἀπὸ τοῦ νῦν, νῖο [, 48, Κ]κ. Ρ. 48 υπᾶ μηἴύα 
πὰ, 11 Ὁ, Υ, 16. ἔτη Ῥδπι πὰ, δον 95. ΧἼΙΠΙ, 19. ΧΙ͂Υ, 1 αὐ ΠΡ πὶ 
Ἰ] ΠΠΠΠ8. -ττ ΤΠ ΠΠ6 5 πὰ παίαπ5] ὠνϑοώπους ἔση ζωγρῶν, παν Τὸ, Ομ παι] 
ΟΥ(18. οαρίοτοβ᾽, 14. αὐϑαῖν θτηα} προσέγνεγχε; ἀν  , οἵου 1111, 
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1 [υπρυποᾶδ Ρὰι Ραΐα γα παῖδ Οἱ ἴπὰ, 18} σα .- 1 
πὰπ ἰδ η8 τη παραὶ δ 5]0. 181} ἸΘΚΊΠΟἢ ἔπ ἰπηγηὰ 88 11}}06 

ΒΘΙη8 120. 
10 10 18. νὰβ ἃΠ ρα 8. ἃπὰ ΔΌΡΙἀΟ5. 718}} ὈΙα]Δ 68. 1 

17 928}} νὰν} ἴῃ ἃἰπαιηγηὰ ἀαρθ 7811 18. νὰ 118] 18, 18}}14 

γοϑι βἰζδηδηβ ΕἌΤΘΙΒα 1 615. 18} υἱϑο  ]188}}08, Ρα]ΘῚ Ὑ ΘΒ} 
Δ] ΔΙ τι8. ΔΙ] Παΐπιο (1611 8 18} [Ππἀαϊὰ8 78} 

Ταϊγιβα ] 0} ; 18}} Π]}}ὺ8. {ΓΔ Ὁ] 18 γὰ8 ἀὰ ΠΔ1]] 8 1Π8. 
18 «}} 581 τηδη8 θα Δ 8 ἃπὰ ᾿ΠΙΡΤἃ ΤΠ] Δ] Πη81) 886] ΥᾺΒ 12 

ἘΒΠΡα., Ἰὼ} βοκιάθάπῃ ἢγαῖνὰ ἱπὰ ἰπηαῦθουθὶπα 141}} σα] ΔρΊ46- 
ἀοῖπα ἴῃ ἃν» })]ὰ 158. 19. 7811} Ὡἱ Ὀϊρι δ η8 Ὠγαῖγὰ Ἰηηδῦ- 

“" - , 

1ὅ “Ζιήρχετο δὲ ὁ λόγος μᾶλλον “τερὶ αὐτοῦ, καὶ συνὴρ- 
ΒΙ Ν ἂν δ " , { ς ᾽ Ὁ - 

χοντὸ ὥχλοι πολλοὶ ἀχούειν χαὶ ϑερατίξυεσϑαι υτο αὑτοῦ 
" - Ρ] - 5 - 

ἀτιὸ τῶν ἀσϑενειῶν αὐτῶν. 
πυς ΑΕ ς - γ - 3, ΔΡ Ν: 

16 αὐτὸς δὲ ἣν ὑποχωρῶν ὃν ταῖς ἐρήμοις καὶ προσευ- 

χόμενος. 
Ἀ; ὼς ἢ γ - - ς “- Ν 5 Ν ἼΣ , 

17 Καὶ ἐγένετο ἕν μιᾷ τῶν ἡμερῶν καὶ αὑτὸς ἣν διδα- 

σχων, χαὶ ἦσαν χαϑήμενοι Φαρισαῖοι χαὶ νομοδιδάσχαλοι, 
ἐς β 1 ’ ψ ᾧ ΄ - - “ Ν 

οἱ ἦσαν συνεληλυϑότες ἐχ πάσης χώμης τῆς Ταλιλαίας καὶ 
2 ΦΈΡ, δι οὐἦς “ δ ͵ ἣν Ἔ Ν 

Ιουδαίας χαὶ “]εροσολυμων᾽ χαὶ δύναμις χυρίου ἣν ξἰς τὸ 
ἰᾶσϑαι αὐτούς. 

ῃ . Ν ᾿ « 

18 Καὶ ἰδοὺ ἄνδρες φέροντες ἐπὶ χλίνης ἄνϑρωττον ὃς 
᾽ κ- "Ὁ ἦν παραλελυμένος, χαὶ ἐζήτουν αὐτὸν εἰσενεγχεῖν καὶ ϑεῖναι 

,ὔ 2 “ 

ἐνώττιον αὐτοῦ. 19 χαὶ μὴ εὑρόντες ποίας εἰσενέγχωσιν 

15 Ἰοκίηοπ, ἀ16 μαπἀβοῃυρ ΘΙ Κίηομ. 18 ρ]αριἀθάοῖμα; ἀ16 μαπᾶ- 
ΒΟ ΣΤ ρα] ρτα] ἀ611π8. 

16 Ῥαία ναυγτὰᾷ τη8158] ὁ λόγος μᾶλλον τὰν ὉΜῦ --- μᾶλλρν ὁ 
λόγος. ὕδθοι ἄθῃ ἱπβηϊθν Ἰοκίποπ υρ]. σὰ 11 Ὁ, 1, 16. 17 ρϑαιπιδμδῖ) 
συνεληλυϑότες Αἴθὰ --- ἐληλυϑότες; ρασίτηαπ Πα κίοίβ 416 βϑάθαϊυπρ' 
ΘΟΠΥΘΏΪΤΘ, --- Ταϊτ βϑυ]γ πη 0} Ἱεροσολύμων ; ἄϊθ56 ργϊθοἢ. [ὉΥΠῚ Τὴ 88. ΟΘΥ 
ἈΡΘΥβθίζου ἴπ 56 Π6  γουϊαρο σοί ππαθη ΠΔΌΘη ; ἸΠΒΘΙΘ ΒΑΠαἀΒΟΒ τ θη ἨΔ 6Π 
8110 Ἱερουσαλήμ. 18 Ὠγαῖγα ἴπα ἱππαίθογθίπα 8} ρα]αρὶ ἀοαοἰμα] αὐτὸν 
εἰσενεγχεῖν χαὶ θεῖναι; ἄϊθ Ββίσαοίυν ἰδ πδο 19 σοᾷηάοτί ; πηουϊτν γα ρ; 
ἰδέ, ἀδ55 δ  παύ: ,απομηοάο Θὰπι ἰμΐουσο οὐ ροπθιθ᾽, βοπϑύ βίῃ ἴῃ ἄθπ 
Ἰαΐ. πα πἀβοῃυ θη γθαπὶ ἸὨΐΟΣγΘ οὐ ροποσθ. Αὐοὶ ΧΙΥ͂, 14 μαύ ᾧ οἶπο ἅμη- 
ΠΟΠ6 βίσιιοίασ : γπὸπ Παροαύ ὑπᾶθ τοίσί θιθγο 0101. 19. Ὠγαΐνα] ποίας 56. 
ὁδοῦ; πῶς ΠῸΣ ἴπ σὰ Ἰππρθὰ ΠΑΠἀβου θη, ---ὀ πα 51κ17108] διὰ τῶν 
χεράμων φομοτε ἴπὶ (οβοθη. Ζὰ υιϑϑίοϊ ραπδηβ, βοπϑύ πιϊϊϑοίο βασι 5ύ6- 
᾿6π; ὩΔΟῊ 5Κ4]1705 δύ 10 ΟΑ ἱπίογραπρσχί. 

1 δ τ 



104 Ἰμιοαϑ Υ. 

θογθῖηἃ ᾿ηὰ 1 ΤΠ] Δ ΠΔΡ ΘΠ, πιϑϑοιρα Δ η8 ἃπὰ ποῦ ἃπα 5Κ4]- 

105 σαβαυαἀθαπη ᾿ηδἃ 1210 βαιημηᾶ Ὀδα]α ἴῃ 116] ἴδατα Γ[οϑαᾶ. 
20 18} σα βα Πγὰπβ σα Ιη 126 480 ἀὰ ῥβδιητηᾶ ὑ8]10]1Π: 

τη ηη8, ἀἤθίδπαδ ρβὰ8 ἔγαυδαγ 615. Ροῖποθ. 21 18} ἀπραῃ- 
ἼπΠΠ ΡαρΚΊ]Δη Ρὰϊ] ὈΟΪΚᾺ}7105 18 ΕΥΘΙΒΔ1615 αἰραπᾶδηβ: ᾿γὰϑ 

ἰϑὺ δᾷἃ 8861 τ άθὶ παΙ ΓΘ  ἢΪη5 ὃ ἤγὰϑ τηᾶρ αἤθρίδηῃ {γαγϑατ Ὁ] 5 

81]ἃ ἃ1η5 σθ ἢ 22 αἰ πηΔη5 βᾷΠ [6515 Τὴ] ΟΠ] η5 120 ἃπᾶ- 
Πα πμα8. 0 ἀὰ ἴμη: ἢν ὈΙΡαρΚΘΙΡ ἴῃ Παϊγίϑιη ᾿χυδγδῖτη ὃ 

28. Ἡγαβαν ἰδὺ αζθίϊχο, αἰραῃ: ἃἤθίαπα μ5. Γτανγδαγηίθῖβ, Ρὰα 
αἸΡδη : ὉΥΤΘῚ8. 18} ρσαροῦ 24 ΔΡΡᾶη 6] νυἱίθὶα βαῦθὶ να] 
Βα θα] 8ῷ ΒΌΠῚ5 ΙΔ Π85 ἃηδ 817} 81 αῇθίδη ἔΥαυ αν Ηὐ1Π5. 4 ἀα 

ΡδΙηπη Ἐ5]101η: ἀὰ ρὰ8 αἰρῷ, ὉΠῚΘΙ5, 14} ἀϑηδδηα5. Ραία 

ὈδῚ Ροϊπαΐα σαρρ ἴῃ ρα Ροίηϑηδ. 25. 1811} 5.58 1} τιϑϑύδη- 

ἀΔη45 ἴῃ Δ μαγα1}}] 126, Ὁ5Π18 Πα 8 ἃηἃ ΡΠΊΠ16Ὶ 1ᾶρ᾽, σΆ 181} 

ἴῃ ἃ 561 Πη8η8, Π211(1]]8 48 οαΡ. 26 18} ἈβΠ]χηθὶ ἀἰβϑαῦ 8|188 

ἍΓΚῸΝ Ν Χ 27 2 , ἘΠ ναὶ Ν - Ὑ ΠΝ - ,ὔ 
αὐτὸν διὰ τὸν ὀχλον, ἀναβάντες 8ητὶ τὸ δῶμα διὰ τῶν χερά- 

δ - 2 Ν Ν - 

μων χαϑῆχαν αὐτὸν σὺν τῷ χλινιδίῳ εἰς τὸ μέσον ξιισεροσϑεὲν 
τοῦ ᾿Ιησοῦ. 20 χαὶ ἰδὼν τὴν τείστιν αὐτῶν εἶσχτεν τῷ σταρα- 

- « 

λυτικῷ “«νϑρωπεε, ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου. 21 χαὶ 
Ὕ ξ ν , « - Ν « - ’ 

ηρξαντο διαλογίζεσϑαι οἱ γραμματεῖς χαὶ οἱ Φαρισαῖοι λέἔγον- 
γσγιὔ 5 ζᾳ « - , , ν 7 2 , 

τὲς τς ἔστιν οὗτος ὃς λαλεῖ βλασφημίας ; τίς δύναται ἀφιξ- 
γ “ , γ ᾿Ὶ , ς 7 " Ν δ Ὁ - 

γαιν ἁμαρτίας εἰ μὴ μόνος ὃ ϑεός: 22 ἐπιγνοὺς δὲ ὃ ᾿Ιησοῦς 
Ἀ -- 2 εΥ Ν 7 ΄ χει! 

τοὺς διαλογισμοὺς αὐτῶν ἀποχριϑεὶς εἶχτεν σπιρὸς αὐτούς Τί 
ν . - - 2 Ψ 

διαλογίζεσϑε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; 28 τί ἐστιν εὐχοττώ- 
- 2 Ὁ ο Ὄ ωὲ, πῶ 

φέρον, εἰχιεῖν ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου, ἢ εἰπεῖν 
, ν ν Ὁ δ. 

Ἔγειρε καὶ περιπάτει; 24 ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχξι 
ΙΝ, “- Υ 2 “ ων ΕἾ 

ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἑττὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας, εἶτεεν 

7 λελυμένῳ Σοὶ λέ) δ΄ χαὶ ἄρας τὸ κλινίδιόν τῷ τταραλελυμένῳ Σοὶ λέγω, ἔγειρε, χαὶ ἄρας τὸ κλι 
γ Ν "᾿ δ - 5 Χ 

σου πορεύου εἰς τὸν οἰχόν σου. 2ὅ χαὶ ττιαραχρῆμια ἀναστὰς 
2 “- ἢ » - Ὗ 

ἐνώπιον αὑτῶν, ἄρας ἐφ᾽’ ὃ χατέχκειτο, αἀτῆλϑεν εἰς τὸν 
ς ᾿] - -.- Ν 2 

οἶχον αὐτοῦ δοξάζων τὸν ϑεόν. 26 καὶ ξἕχστασις ἔλαβεν 

20 αἰοίαπαα,, 416. απ ἀβοῃχ αἰοιίαπάα. 24 ΔΡΡᾶμ ἀ10 παμάβοῃχΠ, 
ΟἹ, 10 Ρᾶη. 

20 4} ἄιι βαϊητηὰ 1511Ρ1π| εἶπεν τῷ παραλυτικῷ πὰν ΟἹ) ἐ --- εἶχεεν 
αὐτῷ οὗον εἶπεν. 28 Ῥι5 ἐγαναινμίοὶ8] σοὶ αὖ ἁμαρτίαι σου; σου ἴθ] 
Ὑ16 ἵπ οἴρῶ νρ, 1) σου αἱ ἁμαρτίαι. 



- 

Τύσαβ Υ͂. 105 

Ἰὰν τὐὐκι ]ἀθάσ. ΡΒ, Ἶὰ} [ὉΠ] νδαγραη ἀρ ἾΒ15. αἸΡαΠ ΔΒ 

Ραϊοὶ φαβαϊναπι ὙΠ] Ρα ρα ΠΗ ἄαρὰ. 

ΟἹ Δα αἴαν Ρβαΐα υϑ᾽ἀ 7 1} βΆΒΔΩΥ γπηοίατὶ παιηΐῃ ΤΑΙ] --- 88 

αἰαπᾶλη ἀπα τποίαϑύαα, 1} ἀὰ} ἀὰ ἸΠηΠηὰ : Ἰαϊϑῦοὶ αἰ ΤΉ]5. 

98. ἢ ὈΠΠΟΙ Ραμ 8. Πα ]πὶ ἀϑοίαπάσλη 8. 14] αἰαν Ἰπητηδ. 

ΜοΟ2Ι ΜΙΤΙ 

99. 78}. ραναιυγηία ἀδαλὺ τ] 1] Τιαϊγγοὶβ πιὰ ἴῃ ΘᾺ} 481} -- 89 

βοι παπᾶ: Δ} νὰϑ ΠΤ Παρ ΘΙ ἸηΟ 81} γὐ Κ]α 18} ἀπΡα 0 

Ῥαϊοὶ γοϑαμ τ} 1ΠῈ ἀπ Κα ]απάδῃβ. 90. 18} μιτοαϊάοάπη 

ΒΟΚαΙ]05. ἴχθ 78} ΕΔΥ ΘΙ ΒΑ]ΟῚ5 ἄπ 5᾽ροπΊαμῃ 15 αἰραπἀδη8: ἄσθνο 

τμῖ}ν Ῥαΐμα πποὐα ]απι 18}} ἀιανασυναῖπι τα )] ἃ 781 αἀτιριηἀ 

51. 98}. ἀπ μα ἤδη 5. 1[68118. 6} ἀπ ἴπ: πὶ Ῥαῦσθαῃ ΠΑ 11] 

Ιοκοῖβ ἃκ Ρβαὶ ἀμ ]απβ:; 92. ] απ ΙΆΡοπ. σαταϊ δ η8. ἃΚ 

φαγασγίαπβ ἴῃ ἰάτοῖὶσα. 898. 10 615. αθρὰῃ ἅπ ᾿πησηῶ: ἀαπνθ 

ἘΠ π τ να κι δος Ξ ΟΣ ΣῈ τ ξθΣεΣ, 

-.-. Ὁ 
’ , 

ἅπαντας καὶ ἐδόξαζον τὸν ϑεόν, χαὶ ἐπλήσϑησαν φόβου 
’ ,ὔ 

λέγοντες ὅτι ἴδομεν σ“ταράδοξα σημξρον. 
- -- Ε ) 

97 Καὶ μετὰ ταῦτα ἐξῆλϑεν καὶ εἶδεν τελώνην ὀνόματι 

᾿ , Ὕ Ν Ν ’ὔ Ν ΕΥ̓ ᾿] ὦ τ Ὁ , 

“1ευὶ χκαϑήμενον ἔπι τὸ τελώνιον, καὶ εἰπὲν αὐτῷ ΤΠ χολου- 
, 

3 

ϑει μοι. 28 καὶ χαταλείπων ὕπαντα ἀναστὰς ἠκχολούϑει 

Ἂ “᾿ 

αὐυτῳ. 

; 

Ν γ ὔ ϑι ἤ Ν Ἂ φ ΩἽ - 

99 Καὶ ἐποίησεν δοχὴν μεγάλην “Δδυεις αὐτῷ ὃν τῇ 

οδϑ, γ - ἘΑΤῸΣ 2) - Χ ν ἙΆΣΩΣ 

οἰχίᾳ αὐτοῦ" χαὶ ἢν ὄχλος τελωνῶν χολὺς χαὶ ἄλλων οἱ σαν 

᾿ς -Ὁ ΒῚ 
ἤ -. « »-" 

μετ᾽ αὐτῶν ἀναχείμενοι. 80 χαὶ ἐγογγυζον οἱ γραμματξις 

2 -- 
- 

ρ΄. 

αὐτῶν καὶ οἱ Φαρισαῖοι πρὸς τοὺς μιαϑητὰς αὐτοῦ λέγοντες 

“ιὰ τί μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσϑίετε χαὶ 

σίνετε; 
, 

᾽ - βοῇ ΒῚ ,ὔ 

51 Καὶ ἀποχριϑεὶς ὃ Ιησοῦς ξἰπίεν χερὸς αὑτοὺς Οὐ 
ο»- ΒῚ -“ οι 

χρείαν ἔχουσιν οἱ ὑγιαίνοντες ἰατροῦ ἀλλὰ οἱ κακῶς ἔχοντες" 
2 . 

32 οὐχ ἐλήλυϑα καλέσαι διχαίους ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετά- 

« . κι ν Ρ ΤΣ ὦ τς Ἂς ὌΝ. , 

νοιαν. 83 οἱ δὲ εἶπον πρὸς αὐτὸν 4]ια τι οἱ μαϑηταὶ Ιωὰν- 

28. 1Δἀ7α, ἀἂπὶ τᾶπαο ]αϊβι148, πο 21 βίομῃέ. 81 16]κ618, ᾿ἀϊθ παπᾶ- 

ΒΟΉ 1Θ1ΚΟ15. 

90 ραβαῖπγαπι] ἔδομεν, Μι0 ὅ1ι. ΧΙΥ͂, 7 ραβαῖμν ἑωράχατε »,ὙΥ 

εἰπὰ ἀδμῖπ ροϊαηρί, ἀδ88 ψ1Ὶ βοῃδη᾽. --- γυ]Ραρὰ)] παράδοξα; γυμῇϊα 

ἀροιβοΐζίο ἰσυθατη! ἢ, 415 βεῦπαάο ἔνδοξα; παράϑοξος Ἰκοτητηῦ ΠᾺΡ 8η ΑἸΘΒΘΥ 

56 116 'ἴπὶ Ν. Τ. νοῦ; 1αὉ. την} 18. 21 σβαῃν} εἶδεν οὐον ἐθεάασατοὺ --- 

Τιαῖνν!} “1ευί πὰ Κὶ --- “ευείν, “Ζευίν; ν γνοτάορρο!ῦ. Μ|θ ἵπ Αἰννᾶ, 

Τιαϊννοϊξαβ. 28 Ὀ161}απ45] χαταλείπων οὗον χαταλιτι νῦν 

τ ΞξΞ 40 

Νο 28 Μι18 



100 ἃ Τηισαθ τν: 

ΒΙΡΟΠ]ΟῸ5. ΙΟΠΔΠΠ65 ἰαδίαπα αἴξ 141 ὈΙΔῸ5. ἰδα]απμα,, βδηη] 1 κο 
78} Εδθίβαϊθ, 10 βὰ] βϑίπαὶ β5]}Ρ0η)05. πιαἰ]απα 184} αὐ ρ καηα ὃ 

94 ῬΆΠ} 15 480 ἀὰ ἴπΠ|: ΠῚ τηδρτα ΒΌΠ.Π5 ὈΠΟΡ (5, πηΐθ 

88. ὈΓΠῸΙΡ ΔΒ. 1210 ᾿τὴ δύ, σαὐδα]δη [αϑίδῃ. 80. ΔΡΡδη αἰπηδπὰ 
ἀαροβ, 14} Ρδῃ αἰπίπιαάα αἱ 1π] 8588 ὈΓῸΡίδα5, 184}: ρα [ϑὑδπᾶ. 

1η 181 Π 811 ἀαραμη. 86. σαΡὰἢ ρᾷη 1841} σα] κου ἀα ἴπὶ βαΐθὶ 

ΔἰΠ5ῃπη Ρ]αῦ 5ΠΔΡΊΉΒ. ΠΪᾺ]158 ΠῚ ἸΔρΊ]]α ἃηὰ ϑηδρῶῃ [ὉἸΤΠ]Δη8; 

ΔΙΡΡαα 1840} 88. πἴπ]α αἰδααχη!α,, 184} ΡαΠγηγ8ἃ [11 }}1η πὶ σα τηϊα 

Ραΐα αἵ βαιημηᾶ πἰυ)]η. 9.00 18}} δίπβη πη πὶ οἱαύα γνϑῖη πϊα]αΐα 
ἴῃ ΡΔΙΟΙΠη5. [Δ] ] 85; ΔΙρραα αἰβύαι τα ραΐα πἴὰ]0 γϑὶμ ΡΒ 

ὈΔΙΡΊη5, 7841 51100 πϑρτῦῃ!ρ 141 ρὲ] ὈαΙρσοὶθ ἐδαϊδύπαπᾷ ; 

88 δκ σοϑὶῃ Ἰυρραΐα ἴῃ ὈΔΙΡῚΠΒ. Πἰα]Δη5 οἸαίαπα, 18 ὈΔ]Ο ΡΒ 

ὔ Ἀ Ὁ 

γου γηστεύουσιν πυχνὰ χαὶ δεήσεις ττοιοῦνται, ὁμοίως χαὶ 
« -“ ,ὔ « Ἁ Ἂν Τα ’ μὴ , ΓΑ 

οἱ τῶν Φαρισαίων, οἱ δὲ σοὶ ἐσϑίουσιν χαὶ σιίνουσιν; 84 ὃ 
ἥν Ἢ γ ,ὔ - - 

δὲ εἶσχτεν τιρὸς αὐτοὺς Π]ὴ δύνασϑε τοὺς υἱοὺς τοῦ νυμφῶνος 
Ἔ: ς 4 2 -ω - 

ἐν ᾧ ὃ νυμφίος μετ' αὐτῶν ἔστιν, ποιῆσαι νηστεύειν; 
γ ΄ δὴ ς Ψ Ν [φ 2 - ΟΕ Δ] τ ς 

86. ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι, καὶ ὅταν ἀἁπαρϑῇ ἀπ᾽ αὑτῶν ὃ 
(4 , »-Ὃ᾿ἦ7΄ 

γυμφίος, τότε νηστεύσουσιν ἐν ἐχείναις ταῖς ἡμέραις. 386 ἔλε- 
ΦΝ Ν Ν Ν 2 Ν [ῳ 2 ν 7 [ 

γεν δὲ χαὶ παραβολὴν πρὸς αὑτοὺς τι οὐδεὶς ἐπίβλημα 
« ὔ -- 3, , Ψ Ν « ’ 7 Ἵ ᾿ Ζ' 

ἱματίου χαινοῦ δπιβάλλει δητὶ ἱματιον παλαιον" δὲ δὲ μήγε, 
- - 2 2 

καὶ τὸ χαινὸν σχίζει, καὶ τῷ παλαιῷ οὐ συμφωνήσει τὸ ἀττὸ 
- - Ν 2 Ν 7ὔ ᾿ Ὕ , υ ) Ν 

τοῦ καινοῦ. 851 καὶ οὐδεὶς βόλλει οἷνον νέον εἰς ἀσχοὺς 
͵ ΞῚ ς 3 2 

παλαιοὺς" εἰ δὲ μήγε, ῥήξει ὃ νέος οἶνος τοὺς ἀσχούς, καὶ 
2... ἃ ᾿] , ΜΑ͂Σ Ἃ ἩΑΤΡ: ΑΙ 62 - 2 Ν τ 

αὑτὸς ἐχχυϑήσεται χαὶ οἱ ἀσχοὶ ἀπολοῦνται" 88 ἀλλὰ οἷνον 
2 

νέον εἰς ἀσχοὺς χαινοὺς βάλλουσιν, χαὶ ἀμφότεροι συντη- 

353 Ἑδγθίβαῖθ, αἴθ πη βου Ετοϊβαϊθὶ. 

88 10 Ραϊ Ροϊπαΐ 5]00η705] οἱ δὲ σοί, τὰν Ὁ οὗ δὲ μαϑηταί σσυ 
(σοχὰ αἴθ σού, ψουβιθ Πα ηρ πού Ρα580) πᾶ 6 ἢ , {πὶ ἀαίΐθμῃ ἀἰβοῖρ᾽; 
ΔΒ ἢ ΒΟΠΘΙηῦ 65 ἴπ ἄθῃ σού. ἰθχῦ βΘἸζου 0. χὰ 5610. 84. πὶ ππᾶρια]} μὴ 
δύνασθε; 65 νᾶτο 1θα1] Ζὰ οὐνγαγίθῃ ψἱὸ Μί. ΙΧ, 1ὅ. Μο. 11, 19; δοὴ 

οὐ ἁ,πὸπ Ρούοβεϊβ᾽. --- Ὀχαβία 15] τοῦ νυμφῶνος, ποῖ ἄθπι 1αύ. ϑροηδὶ 
(αὉ οἵ νρ)ὴ, 5. Ζὰ Μί. ΙΧ, 15. 85 76}} βδῃ --- 4 Ρ8}] χαὶ ὅταν --- τότε; 
Ὧἀδ5 ογβίθ χαί ΑΒ ἃ --- [610 δὰ ΟΤ᾽, 1} γρ, Ὧἀὰ5 φιοῖὶίο ἤηᾶοί 5:0}. ἴπ 
ἘΜ θοῦ υπᾶ δύ δὰ { ἴπ ἄθπ ρούϊβομθη ἰοχύ ρ Ἰκοιηπιθη. 86 δὐάδιγπϊα] 
σχίζει; ἀκ8 φσΥθ0}, νου θππὶ δύ Ἰη γι {ν ροίαπθί. 38. ρ᾽αἰαπα] βάλλουσιν 
δῖπ Ὁ 10} .-- βλητέον. 
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σαΐαβίαπαα. 899. 718} αἰμβηθη αὐρκαμάδηθ [ὩΣ ΩΪ ΠΗ] 518. ΥἹ]]} 
Ταρο: αἰρὶρ ἀὰκ: Ραῦα [ἈἸγη]0 Ὀαύχο ἰδύ. 

ΥΙ, 1 {}1} νὰν} ἴῃ ϑαθ) αῦο ΔΙ ΡΑΥΔΙΠλὰ [ἸΠ}1Ὶ ΒΡ ΒᾺΠ τὰ τ 41 

ἱπητηδ ΡαΪΤ ἢ Αὐ5Κ., 181} ταπριἀθάϊιη ἰδ ΒΙΡΟΠ]ΟΒ 15. 18} χη ]-- Ἐς 

ἀθάσπη ὈΙπαπαπμδη8 παμσ). 2. 10 ϑηὰϊ] Πα οΙϑαϊὶθ ἀΘΡα ἢ 

ἀπ ἴθι: ἤγὰ ἰδ) ἃ Ραδοὶ πἱ 5κα] ἃ ἰδὺ ὑδα]απ ἴῃ Βα θαΐο ἀδ- 
σα ἢ 9. 78}} ἃ ΠΔ 5 γὙἱβργὰ 15 ΙΘ5115 (ᾺΡ : Ὠἱ Ραΐα ἀϑϑαρρ- 

γα Ραΐοὶ σαϊανια Παγοὶα, Ρᾶη ογθαδρθ νὰ 5108 18}} βα]θοὶ 

τ ᾿ητηἃ γοϑη ὃ 4 Ἠγαϊνα ἱπηρᾺ 10 ἴῃ ραγὰ οἹΡ8. 78} 

ἘΠ ΙθΆ 5. ἔλα} ]ρ Θ᾽ 818. ἀΒΠΔγη 18} τηδύϊα 18} σαΐ Ραΐχη τ] 

- ς ν } 

ροῦνται. 839 χαὶ οὐδεὶς πιὼν παλαιὸν εὐϑέως ϑέλει νέον" 
’ 

λέγει γάρ Ὃ παλαιὸς χρηστότερός ἔστιν. 
ΥἹΙ, 1 Καὶ ἐγένετο ἐν σαββάτῳ δευτεροτιρώτῳ διατίο- 

’ - Δ Ν , ἐπ χρ; ὴ «ς Ν 2 [Ἔω 

ρεύεσϑαι αὐτὸν διὰ σπορίμων, καὶ ἔτιλλον οἱ μαϑηταὶ αὐτοῦ 
’ -" 

τοὺς στάχυας χαὶ ἔσϑιον ιυώχοντες ταῖς χερσίν. 2 τινὲς δὲ 
“- ΕΥ̓ 2 »- »" ἢ - 

τῶν Φαρισαίων εἶπον αὐτοῖς Τί ποιεῖτε ὃ οὐκ ἔξεστιν ττοιεῖν 
Σ, Ἐππ ) . 2 5 ς 

ἐν τοῖς σάββασιν; ὃ χαὶ ἀποχριϑεὶς πρὸς αὐτοὺς εἰτδν ὁ 
7 - 2 Ν “-" Ἄ Ἐν ΟἹ , , ς ἷφ 5 “ 

ἸΙησοῖς Ουδὲ τοῦτο ἀνέγνωτε ὁ δ:τοίησεν “΄αυεί ὃ, ο7τοτε δτει-- 
᾽ ΡΟ «ὡ 

γασεν αὐτὸς χαὶ οἱ μετ αὐτοῦ ὄντες; 4 ὡς εἰσῆλϑεν εἰς 
. τὸ “« τ κ . ““ν) ῳ , ΒΥ 

τὸν οἶχον τοῦ ϑεοῦ χαὶ τοὺς ἄρτους τῆς προϑέσεως ἔλαβεν 
- ΡΙ᾿ -“ Ὰ 2 

χαὶ ἔφαγεν χαὶ ἔδωχεν τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ, οὺς οὐχ ἔξεστιν φα- 
γεῖν εἰ μὴ μόνους τοὺς ἱερεῖς; 

89 αἀτ]ρκαπᾶαπθ, αἷθ μδηάβομυ, Ὀρρδίσομι, ΟἹ, ἀτὶρραπάδμῃο, 
Ήρθυπθ ἀτὶρρκαπάδῃο. ὙΙ, 1 Ὀϊπαυδηάαῃβ π80ὴ Ὀρρβίγοιη8. υϑυτη αὐ ρ" 
66. [0]. ρυϑοῖ. ρ. ΓΧ., αἴθ βαπάβομυν ὑπ ἀ16 Ὠθγδυβ ΘΟ Ὀπαιδηαδῃ8: 
Δα ποινγαπ οΟηἐαΠπᾶρθτο; ὉΠ 815 δη]διύ δῦ ἀπθυ σὺ 1τ ὈΘΥΘΙΟΠΘ ΟΟΥ ΘΘΡΙΩ. 
ΒΡΥΔΟΠΘη. ἜΠΘη50 υτύρι]ὺ ΤρΡπὰΖ Ῥοίουβ, Βοιίσαρ' ΖὰΣ σού. - ΠΟΟΠἀραβομθ 
γγΟΥ ἐουβομαπρ ἢ. 8. 

ΥΙ, 1 164. γὰχ}0}] χαὺὶ ἐγένετο πὺν ἢ 86 --- ἐγένετο δέ. --- δηβᾶ- 
: ΤἈΤΗΤηἃ ἐγυπίη] δευτεροπρώτῳ; ν“͵ὰ8 δευτερόπρωτος Ὀθᾶθαίο, βοΠοἰπύ Ὑ]- 

ἢἸὰ 50 νγοπὶρ ΜΙ0Ὸ Ἃ16 αἰΐοπ ὑπᾶὰ ποίη ΔΙΒΙΘΡΟΙ Ὧἀ05 Ν. Τὶ, ρονυβδῦ Ζὰ 
ΒΆΡΘη ; Δ Ράτατητηᾶ ἔγαπιῖη (Β΄ δευτέρῳ πρώτῳ) οπίμα]δ, ἢ πι6 ν υβιι9 ἢ}. ΔΘ Υ 
ἀδυίαηρ, ἀϊθ νον ]16η0 ἀδογβοίσζιπρ. Οαὐτηπι ΟἸ]ΑΥ]Β: δευτερόπρωτος 500. Π- 

| ἄπβ 6 ῬγΙπι15 (ἀογ “νγοϊζογβϑίθ; οἵ, δευτερέσχατος); ἐν σαββάτῳ δευτερο- 
πρώτῳ 1,0. ΥἹ, 1 νἱάθέιν 6586: βου πο ὁ ῬΥΪΠΙ15 Ροδ[ ῬΆΒΟΠΑΓΙ5 Τοϑύπτη 
Βα θαΐ 15. -- ΔἾΒ8 ΒΙροπΊο5 15] οἱ μαϑηταὶ αὐτοῦ τοὺς στάχυας ἴπ υὑπηρο- 
ΚοὨσίου Ὑοσ 500]]ππρ΄. -- νὰ -- ρσαᾶρρῶῃ πη πη 8} ἐγένετο -" διαπορεύ- 
εἐσϑαι αὐτόν 9. Ζ8 12. θυ ρτα 18 [οβ118 48} πρὸς αὐτοὺς εἶπεν ὃ Ἰησοῦς 
ΒΟτΑΡς,; ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτούς, δῖη. ὁ ᾽᾿Τησοῦς πρὸς αὐτοὺς εἶπεν; 

᾿ Ὧδ5 (ἀοίβοῃο θά] οἷπο γοχοὶ πίρσιπρ ΔΟΥ ΖΘ] ουβίθη Ἰοβαῦίθη, 4 14} σῇ)’ 
χαὶ ἔδωχεν ΒῚ, τὸ γρ --- χαὶὺ ἔδωχεν χαί; ἄοοι! Ὀ]ΟΙύ ἀ1085 χαί ,αομ᾽ 
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515. ὙἹΒΔΠΔΔΠ], βᾶΠΖ0 1] πὶ 5Κα14 ἰδ χηδί]αθ. πἰθαϊ ΔΙ ΠΔΙ1ὴ 
ΟἹ] η ὃ 

ὅ 94} αἂῦΡ ἀπ ἢ βαΐθὶ γα] ᾿ἰδὺ 88 5.ΠῚ8. Ἰη8η85 8} 

Ρδιητηᾶ βθθαῦο ἀαρα. 6 αὶ) γῶ} Ρβᾶπ ἴῃ ἀπΡδιδιητηὰ ἀαρα 

5 θθαῦο ΘΟ θὰ πη ἴῃ ΒΥΠΑΡΌΡΘΙη 18} [αἰβ] πη. 18} νὰ 
7 1η 81 Τη8 8, 14} ΠᾶΠ 5 15 50 ὈΆ]ΠΒγΥῸ νὰ βαῦγθαΒ; 17. νἱΐαϊ- 

ἀθάμηα Ρᾶπ ΡὰΪ ὈΟΚΑΙ]08 14} ΕΔΓΘΙΒ816 15, δὰ ἴῃ 88 Ὀθαΐο 

ἀαρα ἸΘΙΠηοἀρα], οἱ Ὀϊροίοϊηα {11 ἀπ γγο͵δη ἰηἃ. 8. 1Ρ 15 

ΥἸΒΒῚ ἢ ΤῊ] ΟΠΙΠ5. 126 180 48} ἃ βδηητηδ Τη 8 πη βδηητηὰἃ ΡΔ.15]8 

ΒΑΡ ΠαΪη Πδπαὰ : ὈΤῚΘῚΒ. 718} ϑύδηα ἴῃ τ] 4] 1]; Ραγ ἢ 15. ΤΥ 61- 

58 415 σαϑίοθ. 9 48} βᾷμπ [685 ἀὰ ἴπη: [γα] ππᾶ 1ΖΧΥ18; Πγᾶ 
5Κα]14 δῦ βαθθαῦο ἀδρϑτη, Ρ᾽Ὸ} ὑδα)απ βὰπ ἀπ ΡαΡ ὑδυ]απ,, 881- 
γα] ἃ ρα πα]. ρδὰ πϑα]δδη ὃ 10. 18} 5581 γ 15. Δ]1Δ 8 1Π5 

|αὰΡ ἀὰ ᾿πηπηἃ: αἰτακοὶ Ρὸ Ππαπᾶὰ Ροῖπἃ. θαυ 15. αἱγᾶκίαδ, 

Δ 0 ) -" [4] , , ΟῚ ς οκ πον 
ὅ Καὶ δλεγεν αὐτοῖς ὁτι χύυριος ἔστιν ὁ υἱὸς τοῦ αν- 

ϑρώπου χαὶ τοῦ σαββάτου. 6. ἐγένετο δὲ χαὶ ἐν ἑτέρῳ σαβ- 
- 2 Ν 

βάτῳ εἰσελϑεῖν αὐτὸν εἰς τὴν συναγωγὴν καὶ διδάσκειν. καὶ 
ἘΜ αν ΠΝ 6. ἐς ἣ 2 τὼ Ὁ ἈΟΑΥΣ , ἣν ἐχεῖ ἄνϑρωτπος, καὶ ἡ χεὶρ αὑτοῦ ἡ δεξιὰ ἣν ξηρα. { :“ταρ- 
ἑτηροῦντο δὲ οἱ γραμματεῖς χαὶ οἱ Φαρισαῖοι, εἰ ὃν τῷ 

͵ὔ , 2 - 2 

σαββάτῳ ϑεραπτεύει, ἵνα εὕρωσιν κατηγορίαν αὐτοῦ. 8 αὑτὸς 
2 - 5 -ὦ 3 - 

δὲ ἤδει τοὺς διαλογισμοὺς αὐτῶν χαὶ εἰχτδν τῷ ἀνδρὶ τῷ 
ξηρὰν ἔχοντι τὴν χεῖρα Ἔγειρε χαὶ στῆϑι εἰς τὸ μέσον" ὃ δὲ 

ἀναστὰς ἔστη. 9. εἶχτεν οὖν ὃ Ἰησοῦς τυρὸς αὐτούς Ἐπερω- 
τήσω ὑμᾶς" τί ἔξεστιν τοῖς σάββασιν, ἀγαϑο:τοιῆσαι ἢ χακο- 

- ᾿ τῳ ὌΝ 2 τ Ν ͵ 
ποιῆσαι, ψυχὴν σῶσαι ἢ ἀποχτεῖναι; 10 χαὶ περιβλειμα- 

) -Ὸ᾿ "Ὁ ᾽ 

μενος πάντας αὑτοὺς εἶττεν αὐτῷ Ἔχτεινον τὴν χεῖρα σου. 
ς ΔΊΣ ον ἈΥΎ ΣΡ, ΠΥ ς ν 9.1 ΠΥ Μ Ὁ ον 
ὃ δὲ ἐξέτεινεν, χαὶ αἸτεχατεστάϑη ἢ χεὶρ αὐτοῦ ὡς ἡ ἄλλη. 

1 Ἰοκιποαραϊ, α16 πη αἀβογ Ὁ ΘΙ Κιποῦ 4]. 

1πη (ἀού!50 61, ὈΘΒΟΠΟΥΒ ἴῃ θη ΟΡ δύο], 5081 Πδπῆρ' τ ον βοίχί. --- βαῖπι 
παρ 515 γἱβαπάδπι] τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ; νἱϑαπᾶδπι συροδβοίχυὺ ψ10 ΠΟ, ΧΙ, ὅ 
Ραϊπὶ τ τα1}11 νυἱδαπάδπμι ἀρϑιιβέαυ]τιπι τῶν ὑπερλίαν ἀποστόλωτς 
Με. 11, 26 Ποίδϑῦ 65 τοῖς σὺν αὐτῷ οὖσιν. 06 18} γὰρ Ρ8ῃ] ἐγένετο δὲ 
χαί, οἱρομί! 9. πᾶ 65. ΡΟβοΠ Δ ἢ βου ποι᾽; ΘΌΘΠΒΟ0 δύῃ 141} Ῥᾶπ 1 ΟΟΥἹ, 1. 
7". ΧΥΠΙ, 18 [ἀν δὲ χαί. --- Ῥαυτγβι8) ξηρά, οἰπχίροῦ Ὀ0]Ὸρ [ἀν ἀθπ 
ΠΟ. 88) ἴθι. θἰπθ8 δα ]θοῦν 95 δ! 5. 7 760] εἰ, 8. Ζὰ 7ι. ΥἹΙ, 48, -- ἢ] 
ἀπ γυγομἼαη 1Π8] χατηγορίαν αὐτοῦ, ἀογ ΒΟΌΒΟΠΘ. διιβάσιοῖκ 16 ἴθ { ,αὐ 
Ἰη ΘΠ σΤοπῦ ΟΟΟΘΔΒΙΟΠΘΠῚ Δοσυβαηΐ, Θαπι᾿, ἀᾶροροη ΤΡῚ «αὐ ἱπυθηΐτοηῦ ἀπᾶθ 
(φαοπηδάπηοππ) δοουβαγθηῦ οὐπη᾿ "το “αἱ ἱπγνθηϊσθηῦ ὩΘΟΙΒαΤΘ. Θαπι᾿, [)8 
Βού. [11 τὰν Πϊθι, δου ΡΔὉ115 εὔκαιρος, εὔϑετος. 10 Ῥᾶχαἢ 18 αὐταί 48] 
ὁ δὲ ἐξέτεινεν ϑῖπ Ὁ ἴγρ --- ὁ δὲ ἐποίησεν. 



Ἶὰ σαβίον 80 παματ5 18. ΒΥΆΒγ 850. ΔΉΡαΤα, 11 10 οἷδ {Π]8] 

γαθγ θαι ππίτοοίηβ, 8} τοἀϊἀθάθη ἀἰι 518. Π1580 πγὰ ὑν]α6- 

ἀοῖπα βαμησὰ [οϑαὰ. 
12 928}} γὰγν ἴπ ἀαραμῃ βαΐμ οἱ δ᾽] Τοϑι18. ἴῃ [ΔΙ ΓΡΊΠΩΪ πρὶ --- 48 

Ὀἱά)απ, 18} νὰβ παρῦ Ραϊ να Κα β ᾽ῃ Ὀϊἀ] ΟἾΡ8. ἀρνον 

13 98} ὈΪΡῈ νὰ} ἀδρδ, αὐνοριἀὰ ΒΙΡΟΠ]Δ8 Βθἰπδ 8, πιὰ τ 44 

7} σαν] 8. 8 ἰπὶ γα} 1}, ΡαΠχοὶ 78}} ἀραιβυ 158 πδιη ἃ, 
14 ϑοίπιοη βαποὶ 18} παιηπϊᾶα Ῥαϊίσιι, 18} Απάγαϊδῃ ὈΥΟΡΣ 

ἰδ. [Κόρα 74} ΤΟ παππθη, ΕἾΠΡΡα 141} ΒΑΡ] οπιαῖμ, 1ὅ ΜὰΡ- 

Ραΐϊὰ 18} Ῥοπιᾶμ, [Κορ Ρᾶπὰ ΑἸΐαϊαιβ, 18} Θθίηθη. βᾶπᾶ 

Τμπιοὰβ ΥἹ]. 109 

Ν Χ 2 

11 αὐτοὶ δὲ ἐπλήσϑησαν ἀνοίας, καὶ διελάλουν πρὸς ἀλλή- 
λους τί ἂν ποιήσειαν τῷ Ἰησοῦ. 

) -.ὦ ’ - 

12 Ἐγένετο δὲ ἐν τὰϊς ἡμέραις ταύταις ἐξῆλϑεν εἰς τὸ 
ως ξ, Ὑ , - - 

ὅρος προσεύξασϑαι, χαὶ ἦν διανυχτερεύων ἐν τῇ προσευχῇ 
τοῦ ϑεοῦ. 

18 Καὶ ὅτε ἐγένετο ἡμέρα, προσεφώνησεν τοὺς μαϑη- 
Ν ) - , , 58 2, κι ͵ ( τ, 

τὰς αὐτοῦ, καὶ ἐχλεξάμενος ἐξ αὐτῶν δώδεχα, οὖς καὶ ἀπο- 
΄ ϑὺν ἢ τ’ [4] Ν 3 οὗ , 

στόλους ὠνόμασεν, 14 Σίμωνα ὃν χαὶ ὠνόμασεν Πέτρον, 
Ν 2 “- ᾿ 2 

χαὶ ᾿νδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ᾿Ιάχωβον χαὶ ᾿Ιωάννην, 
(ίλιτεσιον χαὶ Βαρϑολομαῖον, 186 ]αϑϑαῖον χαὶ Θωμᾶν, 

Ν κὰν ἢ ΣῸ . 

᾿Ιάχωβον τὸν τοῦ “λφαίου, καὶ Σίμωνα τὸν χαλούμενον ζηλω- 

11 ἰανιἀοάρθιπα, αἴθ Πα παἀβου ἰαυιαϊαθῖπα. 12 βδισνακαπᾶβ, αἴ 
ΒΑπαβοητη Ραϊσυδκαπᾶβ. 1 ΑἸξαϊαιβ, 416 Βαπαβομτι ΑἸ αΙαΒ. 

11 ἀὰ 515 π|1580] πρὸς ἀλλήλους --- ΛΜ πρὸς ἀλλήλους λέγοντες. 
- Ραπιηα [6518] τῷ Τ]ησοῦ; ἐὰν ἀἸθϑθπὶ [Ι͂655᾽, γϑυδοθ]1ο ἢ. 12. 18} 
γὙ}0] ἐγένετο δέ, 5. Ζὰ Υ, 1. τι14 47] 165185] ἐξ ξῆλϑεν ἘΚΜ οοί, δ΄ 
ΑΒΏῚΙ, ἐξελϑεῖν αὐτός: ΔΌΟΣ ο᾽ νΟΧΙ Τοβυβ᾽; ἀΔΠΘΥ βὐδηητηῦ 6515; ΟὉ 

. Ὑιυ]Πῆϊα ἐξῆλθεν οὐεν ἐξελθεῖν 1.5, ᾿ἰϑύ σοὶ] Πα. Τίνεσϑαι πιτὰ ἀτοὶ- 
[Δ οοπδίχαϊτσί : οηὐγθαου [Ο]ρὲ ἀαθ νϑυθυτη Πηϊΐιμη τηϊῦ χαί, σὶρ 1,0. Υ, 17 
χαὶ ἐγένετο --- χαὶ αὐτὸς ἦν Δ} γα --- 184} 15 γῶβ; πὶ Οοὐΐβομοι τῦγί- 
16 ὐθονγίσαροη, υββου ἦδ85 [,0, ὙΠΠ, 1 οἱ Ζιροβοίχύ γα ἀπά 1,0. ΙΧ, 28 
χαί {6810, νίῖθ 'π ΒΗ δ 1]. Οδον 65. Το]ρὺ ἀὰ5. νούθαπι Ππϊίαπι ἢ Π6 

ΐ χαί πὶο 10. Π|, 46 ἐγένετο --- εὗρον γᾺΥ} --- Ὀϊροίαη; ἀἴο5 ἀἰθ πᾶπῇρίο 
λ ἴογιη. ΟαοΥ 65 ἐο]ρύ ἃδο. ο. ἱπῇ, ψ ΠΣ ἴτπὰ ΟΟὐβοῆθη ἄοὺ ἀαύν πηῖύ [0]- 
ΐ δοπᾶάοτη ἱπῆπιῆν οἰπηζαίτοίοῃ ρῆθρί (νρ]. 11 Ο. ὙἼ1, 1 βυδοὶ πιῖβ τηδῖβ ἔα ρ]- 

ΠΟῸΠ ὙᾺΤΡ ὥστε μὲ μᾶλλον χαρῆναι), νῖο Τιο.Υ͂], 1:8 ΧΎΥΪ, 22, Μο, ΤΙ, 28: 
} ἘΠητη8] (1,6. 1Π|, 21) ἰδέ Δα γ 45 γϑυθυχη βπίξαπι οἰηροίγοίθῃ, ἀπά δἰ πη] 

δἰθῃᾷ ἵπι Θοιίβομοπ 800. 6. Ἰηΐ, δὶτ οἷ συ! ΘΟ ]Β0Π65 βαυθβίαπίεν (1,0. ΤΥ, 80). 
18 ἀρδυβία]υπ8] ἀποστόλους; σον ΒΏ]100}. ἀραπδύαι]ϊι8, ἀο0} Υρ]. Βασβυ- 
Ἰοτπαῖπιβ, δἱριβίδϊο ἀπᾶᾷ αἱρ᾽βία]θ, ἀϊαθαιϊι5 ἀπᾶ ἀϊαθυ]α5, Ῥαπίϊαβ ἀπά 
Ῥδιαπίϊπβ τ. ἃ, 1ὅ ΜαΑΡβΡαϊὰ] αϑϑαῖον δῖα Β10 --- Ματϑαῖον. 



70 ΓΑΒ 

Παϊϊαημδῃ Ζοιούθη, 106 Ιπδη [ὩΚΟΡδιΒ, 1411 Ππδῃ ᾿5καυϊούθμ 
5861 18} νὰ} ρ]Θυ) απ 5. 1η8. 

π|6 τς 4 17 “94 αὐραρρῶπμβθ ἀ418}0 τη 1ἴπΔ σαβίορ ἃπὰ ϑἰδαδ 

ΕΠ δε  παγηνηᾶ, 7188}. ΒΙαΠηηδ 5]ΡΟΠ]6 15, 18 πᾶηϑα τη] 11 ἃ τηδηᾶ- 

ΘὍΘ]Πη5 αἵ ΔΙΠΔηηηλὰ [πᾶάαῖ88 718} ΤΑΙ. 1ΒΆ] 61 141} θ126 ἴα τηδ ϑὶπ 
ΤΎτΘ 18} ΘΙ 40η6 1811 ΔΠΡαΙαΪΖὺὸ Ὀααγρθ, ῥ8161 4θηηαη Πδι15- 

δ πηπηὰ 18} ἢ Δ1]]8} 51 βδιῃηῦθ 861Π81Ζ0, 18 18} βδὶ ἃπδ- 

ΠΡ] Δ η5 {ἸΠᾺ1 ΔΒΙΏΔΙη ἘΠΉΤΘΙ]8 11, 18} ΘᾺ Π8111441 ναι Ραη. 

19 184} 411ἃ τηϑηδρθὶ βοκιαθάπη αὐΐθκαη ᾿πηπηα, πηΐθ τηδηὐβ 

αἵ Ἰτητηδ, π514 7 781. σϑη85148, 8118 8. 

τ᾽ 7 3 Ψ « 

τήν, 16 Ιούδαν ἸΙαχώβου, καὶ ᾿Ιούδαν Ισχαριώτην, ὃς καὶ 
εν 

ἐγένετο πιροδότης. 
2 - -Ὁ 

17 Καὶ χαταβὰς μετ᾽ αὐτῶν ἕστη ἕττὲ τόπου πεδινοῦ, 
Ἀν - 2 - Χ - ν - -ἀζ2} Χ 

χαὶ ὀχλος μαϑητῶν αὐτοῦ, καὶ πλῆϑος ττολὺ τοῦ λαοῦ ἀπὸ 
’ - γ ,ὔ δ ς Ν Ν - , , 

πάσης τῆς Ιουδαίας καὶ Ἰερουσαλὴμ χαὶ τῆς παραλίου Τύρου 
-Ὡ ἈΞ 2 - 2 .- 

χαὶ Σιδῶνος [χαὶ ἄλλων πόλεων], οἱ ἦλϑον ἀχοῦσαι αὐτοῦ 
΄τ -“᾿ 2 ΄τω κι 

χαὶ ἰαϑῆναι αἀπτὸ τῶν νόσων αὐτῶν, 18 χαὶ οἱ ἐνοχλούμενοι 
2 -Ὁ- 

ἀπὸ πνευμάτων ἀχαϑάρτων, καὶ ἐϑεραττεύοντο. 19 χαὶ πᾶς 
« 27 γ ᾽ὔ τι' 7 - [φ᾿ ,ὔ γ 3 ϑι Ὁ 2 ᾽ὔ 

Ο ὄχλος ξζήτει ἀσύτεσϑαι αὐτοῦ, οτι δύναμις ἀττ᾽ αὐτοῦ ξδξηρ- 

χετο χαὶ ἰᾶτο πάντας. 

11 αἰραρραπᾶθ, 16 μδπβο νυ αὐραρραρραπάβ. δια πα, αἴ6 παπά- 
ΒΟΥ ἀπ 416 πηρϊβϑίθπ ΠΘΥΔΒΡΘΌΟΥ Βα, {0 ὙΠ], 4; 685. Τηϊι55 τηϊύ 
ἀδθιηβ6]θοπ τϑομίθ οουυρισύ ψουάθα, ὙΠ0 βαϊσναϊαηᾶβ 12, 815 Μο. ΧΥ͂, 88 
ἀπα Ἰ1α610 Μί, Υ, 156. 5. ἅδον αἴθ δο]οϊϊαηρ ατίπηπιὶ ατ. 11 Ὁ. 50. 

16 ρα]θν]απαβ 1π8] προδότης; πᾷ πἰηχαροίρῦ, τνῖθ ἴῃ ΒΤ , αὶ δι 
Ῥτοάιίου οἷα. 117 αὖ δ] πηπια Τἀα18858] ἀπὸ πάσης τῆς ᾿Ιουδαίας; ἀϊο 
61Π10856 νοῦ ἰαπᾶα, ἀστοῖς 6] 66 ἀἴθθθ βίθ1]16 ρου] 100 οΥκὶᾶστί σῖγα, 
ΒΟΠ οἰ ηὐ ΤῊ} ΒΘὮΥ {ΓΔΡΊΪΟΝ ; Δ]]ατήτηα, βθῃῦ ρουδᾶθ τὶ0 Μο. 11, 18 41] πιᾶπᾶ- 
ροῖπθ, 1 Τίπ, ΤΥ, 4 411] ραϑικαῖίαϊβ σὰβ ρῸΡ, Βο. ΥἹΠ, 86 81] ἀδρῚΒ. 
ὕμνου ἅϊο ἀθυίροη (ὯΣ ἀϊθ56. 61110586. ρϑυμ 110} προ γέθα βίθ!]θμ 5. Ζὰ 
Μι. ΧΧΥΙΙ, δ1. --- Ρῖζο ἴδυυ τηᾶυθῖῃ ΤΎτΘ 18} ϑ'61 4019] τῆς παραλίου 
Τύρου χαὶ Σιδῶνος; ἄοΥ ροηϊν ἰδ γοη Ἰ]απιηὰ ΔΌΠἄπΠρῚρ, ἀπ (οΥ 
ΠΆΤΘ Ὧ68 ψο]κθ5 1δύ 1 ἀπ (08 Ἰαπμᾶθ8 ρσοβοίχί, 5. ζὰ Μί. ΧΙῪἅ 21. --- 
78}: Δηρατγαῖζο θᾶιγρ07 χαὶ ἄλλων πόλεων παὺ Ὁ ἐδν αἴθ ᾿ψονίο “ερουσα- 
λήμ --- Σιδῶνος; ἴπ 66 ἀναπρ' Θθθμ80 ΜΙ ἱπὶ Οὐα, Ατρ. 416. ΔΡγ ΘΙ Θμοπαθ 
1οϑαστί ποῦ ΟΟΥ ὉΥΒΡΥΪΠΡΊΙΟΠοα. ἴῃ ἄθη ἰθχί. --- ΠαΙ]]ὰπ 511] Ἰαϑῆναε, 
γΡ]. ρ8 5161 απ 51 ζημεωϑῆναι Μο. ΥἼΠΙ, 806, ἱππιαϊά]αμ 511. μεταμορ- 
φοῦσϑαν Μο. ΤΧ, 2, ρα δαη 51 συνάγεσϑαν Νο. ΤΥ͂, 1. 1.0. ΧΥΗΙ, 81, 
πὶ ἀγαῖθοὶ βὰκ μὴ σχύλλου 1,0. 11, θ. 18 Ὡπαπαραϊ ἄλπ8] ἐνογλούμεγοι 
οὗον ὀχλοὐμενουῦ --- 188] χαί (2) ἘΙΚΜΗ οοὐ --- [0810 δ΄ῖ΄α. ΑΒΌΙ, τὖ γρ. 
19 βοκίἀοάυμ]} ἐζήτει οὗον ἐζήτουνγῃ 
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90. Ζ}} ἰβ ἀϑηα Πλπθ. ἀπ σοπὰ 5θῖηα αἴ 5] 07) ΒΘ] 111 πα --- 46 

4: ἃπδασαὶ [8 ΠΠ]Θ 85 ΔΠπΐη, ἀπύρ ἰχγαγὰ ᾿ἰδὺ Ρίπάδη- 

σαγαϊ ΠΪΠΪΠ6. 
1 Αὐδαραὶ 1π85 σΥΘἀαρ 5. ππὶ, πηῦθ βα 8] γα 1}. πΙΖ --- 41 

Απᾶαραὶ 788 οτοία πα δπ8 απ, ἀπ αἰ Π]ΟΠ] Δ Πα. τη ἢ Ξ-- 48 

9. Αὐδαραὶ 51}Ὰ} Ρᾶπ Πάπα ἰχν}δ 88, 78}} ἃ[ΒἸκ Δ Πα πὶΡ τς 49 

ἰυ]β 18}} ἰάγοι Πα πα 18} ἀβγαῖϊραμα ΠΔΠΪη ᾿χγα Δ] 506 
ἘΠῚ ]ΔΤ ἃ ἴῃ ΒΔ 8. τ η8. 209 ᾳρὶ πο ἴῃ 1] πη ηηἃ αἀδρὰ 
78} Ἰαϊκια, πἀπΐθ βαὰὶ τηϊχο ἰχγᾶγα τηϑπᾶρῶ ἴῃ ΠΙΤΏΪΠΔΠ; Ὁ] 

Ραμησηὰ ἃπκ αν ἀθάπη ρυδαίοίαμη αὐΐϑηβ 126. 

94 ΑΡΡᾶπμ γαὰὶ ἰχυὶδ βαΐϊπὶ σαθθίραμη, ἀπΐθ 1ὰ ΠΡ 814 π -- ὅ0 

σα Ια ἰχγαγα. 20 γὰϊ 12.018 115 δ ἋΔ 8 ἢπ, πηΐθ οΥθαδραὶ 

γα 1}. γα [2015 188 ΒΙΔΕ]ΔΠἀΔη5 πὰ, πηῦθ σα Π0η 78} ΡΊ6- 

ἤδη ἀπρΊπη]α. 

20 Καὶ αὐτὸς ἐπάρας τοὺς . ὀφϑαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τοὺς 

μαϑητὰς αὐτοῦ ἔλεγεν Ἰαχάριοι οἱ πτωχοί, ὅὃτι ὑμετέρα 
ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ ϑεοῦ. 

21 Παχάριοι οἱ πεινῶντες νῦν, ἔτι χορτασϑήσεσϑε. 
Παχάριοι οἱ χλαίοντες νῦν, ὅτι γελάσετε. 
22 ϊαχάριοί ἐστε ὅταν μισήσωσιν ὑμᾶς οἱ ἄνϑρωποι, 

χαὶ ὅταν ἀφορίσωσιν ὑμᾶς καὶ ὀνειδίσωσιν χαὶ ἐχβάλωσιν 
τὸ ὄνομα ὑμῶν ὡς ττιονηρὸν ἕνεχα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνϑρώπου. 
28 χάρητε ἐν ἐχείνῃ τῇ ἡμέρᾳ καὶ σχιρτήσατε, ἰδοὺ γὰρ ὃ 
μισϑὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς" κατὰ ταῦτα γὰρ ἐποίουν 

τοῖς τιροφήταις οἱ ττατέρες αὐτῶν. 

24 Πλὴν οὐαὶ ὑμῖν τοῖς πλουσίοις, ὅτι ἀτιέχετε τὴν 

σπιαράχλησιν ὑμῶν. 2ὅ οὐαὶ ὑμῖν οἱ ἐμτιετιλησμένοι νῦν, ὅτι 
σπεινάσετε. οὐαὶ ὑμῖν οἱ γελῶντες νῦν, ὅτι πενϑήσετε χαὶ 
χλαύσετε. 

20 115 πη]644}5] οὗ πτωχοί, νε]. αἰΐαι ἀπβαῦ θὰ ἴπ Πἰπιίπαπι ὁ ἐν 
᾿ τοῖς οὐραγοῖς Μί. ΥἹ, 9. --- ΔΏΠη1}} Ζιβαΐζ 88 ἢ, ἢηᾶοί 510} ἴθ ΟΧ 

δοῖ, Ὠϊτηῖπθ ἔν τοῦ ϑεοῦ ρ]θ10}}Ἀ}]15. πὸ {, ἢπάᾶοί 5105} ποὺ ἴῃ Χ ο. 
21 [10] πα] γελάσετε, οἰφσομί]. , ΟΧ ΒἸ]αγατηϊηϊ᾽. 22. 18} χαί (1), ὅταν 
610. 28. ἴπ Ηϊπιπδη} ἔν τοῖς οὐρανοῖς Ἐ οἵ --- ἐν τῷ οὐρανῷ; Ροϊπάοτί 
πΔοῺ {ὃ 24 1 μαρα]4] ἀπέχετε, “ὶθ {ὁ ,ἴάτῃ Παθοῦ5᾽; Μί. ΥἹ, 2. 160 απᾶ- 
ποιηὰπ ἀπέχουσιν, Ἰθ1ὰ, ὅ μΒαραμᾷ, 25 5αἄδῃβ πὰ] ἐμπεπλησμένοι νῦν 
δῖ ΒΙ,ἢ --- ἐμπεπλησμέγοι. --α- σάθποι 8} στοίαι ἀυρΊππ14] πενϑήσετε 
χαὶ χλαύσετε, ἀἴο56 106. ππηβο το θαπρ 465 {αὔτ ῬΆ]]. 1, 18: 181 βοβιοκέ 
ΘΟ ἅπ Ζὰ τγ6Ι1Ππ6π᾽. 



179 ΤΟΣ Ὑ7ι 

πὰ -- 51 20 1 Ρβᾷῃ γδ1]ὰ ἰχΥ1]8 αἸραμα 8118] Ἰη8Πη5, ϑ8ιη8 6 1Κὸ 

41115 ἰἀν]αθάπη σ]Ππραρτααίθυπηη αὐΐαη8 116. 
ἢ} --- 2 21 ΑἸΚοὶ ᾿χυῖβ αἰρὰ βδΐμη Παιιβ]απάδῃ : {010 ἃ ΡαΠη5 Πμαΐδη- 

ΜῈ 40 Ἅ82η5 ἰΖγ18, γ8118 τα] βαΐη ἢ]Δ 8 1218, 28 ΡΙῸβ])}}Ρ 
Ρδη85 {ΠΟΙ ΡαΠἀΔΠ8 1215, ὈΪα]αΙα ᾿ἂπιὶ ΡΠ δηδΙ Δ] ἰδ δ 1 
1218. 

πρὶ --ς 58 29. Ῥαχημηδ βἰδαθαηαϊη ΡὰκΚ ὈΪ Κίππμ, ΘΆ]ΘΥΘΙ ᾿ΠΔη78, 78 

τον τὴ ΔΠΡαΤα, 18} ρϑιημηᾶ ΠΪΠΊΔ 41 ἃ Ρὰ8 γαβί)α 18} ραϊᾶα πὶ 

γα γ]818. 90. ΠΥΔΗ6ἢ Ρᾶῃ ὈΙἀ]απμἄδηθ Ρρὰκ ΟἹ, 18} δ΄ βδιηπηὰ 
ΠΙΠγ 8 Π 1 ΡΘῚΠ ΠΙ Δ 86]. 

πᾶ --- δ4 1 484}}) βνᾶβυθ υἱ]δἃ οἱ ὑδυ)αῖπα 2015 Πηδη8, 8} 118 
Μὺ ὅδ λα]! ἃ ἴπ 5Δ1ηὉ ]6ῖΚο. 

ἬΝ δ: 92 ΑΡΡᾶῃ 1081 []οὰ βᾷη8 ἢΠ]ΟΠ ΔΒ 1Ζ018, ᾿νὰ 12Υ]Β 

ἴάπθ ᾿ἰδὺ ὃ 18} ἃ Κ ρα] {γαυδαγὐδηθ βᾶπ5. {ΠἸ] ΟΠ ἀΔΠ5 51κ {τ]- 

5} - ω «ς 

26 Οὐαὶ ὅταν καλῶς ὑμᾶς εἰἴγτωσιν τιάντες οἱ ἄνϑρωτστοι, 
3 » ’ Ὁ 

χατὰ τὰ αὐτὰ γὰρ ἑποίουν τοῖς ιϑευδοτιροφήταις οἱ ττατέρες 
αὐτῶν. 

- - δῚ ω- , 

21 .41λλ᾽ ὑμῖν λέγω τοῖς ἀκούουσιν" ἀγαττᾶτε τοὺς ἐχ- 
[ως ΄“ “- -ο Ὁ »"Ό-Ὃ 2 

ϑροὺς ὑμῶν, χαλῶς ποιεῖτε τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς, 28 εὐλο- ν 3 

» Ν - ’ - 

γεῖτε τοὺς χαταρωμένους ὑμῖν, ττροσεύχεσϑε ὑπὲρ τῶν ἔπη- 
ρεαζόντων ὑμᾶς. 

Ὁ ’ ψ ΠᾺ ᾿Ν ΄ , 9. κα ἕῳ ν Ἂ 
29 Τῷ τυπτοντὶ σὲ δὶ τὴν σιαγόνα, ττἄρεχξ αὐτῷ χαὶ τὴν 

2 " ) “ Υ “Ἤ΄ 

ἄλλην, χαὶ ἀπὸ τοῦ αἴροντός σου τὸ ἱμιάτιον χαὶ τὸν χιτῶνα 
Χ ΄ Ν Ν - γ - , , ΝΥ ΟῸΝ 

μὴ κωλύσῃς. 80 παντὶ δὲ τῷ αἰτοῖντί σε δίδου, χαὶ ἀπὸ. 
“-“Ὁ᾽ ,ὔ 2 

τοῦ αἴροντος τὰ σὰ μὴ ἀπαίτει. 
-" - ΠΝ {) 

51 Καὶ χαϑὼς ϑέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνϑρωποι, 
--.Ἣν "Ὁ 2 “Ὁ 

καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως. 
Ν ᾿" ) - Ἀ ᾿ - ς “- , ς -»- 

32 Καὶ εἰ ἀγαττᾶτε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν 
; Ν 2 - 

χάρις ἐστίν; χαὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτοὺς 

21 Ζὰ Παίαπαδηβ ᾿1ϑῦὺ ἃπὶ ταπᾶθ Πα ἀαπὶ θΟΙρΘΒΟΏΣ 600 Π., νἃ8. 5108 
Οἰοπ θαυ αὐ Π]απάαπι ὈθΖι ΟΠ θη. 501106; ἀθηη [ὺ μισεῖν 5.66 ρον δ ῃ] 10 ἢ 
παίαπ (Πα 74π}, Π]απαβ --ς ἐχϑρός. Ὑ]ΙΘΙ]οΙομ. Ππαϊίο ἀθν ΔΌΒΟΒτοῖρου Μί. 
Ὑ, 44 νοῦ δὔροῃ. 

206 βθούϊοπ 51 Ὀορὶπηΐ ἴῃ ἄθη ρου ΘΟ Ιβομ θη. Πδη βου θη τηϊῦ νου 5 9; 
νἱο Οὐ. Ατρ΄ (θ1]9η Ὁ οἷη. ---- ναῖ]ὰ 2018 αἱ βαπὰ] χαλῶς ὑμᾶς εἴπωσιν 
ΕΚΜΡ οού Τ0ὃ}νρ --- χαλῶς εἴπωσιν ὑμᾶς, ὑμᾶς χαλῶς εἴπωσιν. --- 
ΒΔΤΠΆ]611κ0] χατὰ τὰ αὐτά ΒῸ δο6 --- χατὰ ταῦτα. 29 ἱπηπιἃ}] αὐτῷ Ὁ {00Ὀ} 
γρδ --- {610}; πδοὴ ἢ χυροδβοίχί ---ὀ αῇ Ῥυ8] σοῦ, 8180 88 βϑῃιῖν ἀθὲ 
ὑγθηηππρ αυροίαρδί, 82. ΔΡ}8η] χαί ψἱ0 11 ΤΊμ. ΤΥ, 4. 
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Ἰοπᾶ. 3838. 781} Ἰα δαὶ Βα} ἐδα)αϊα Ραΐπὶ Ρὶα}Ρ ὑπ) ἀλη 1 Υ]8, 
ἢνὰ ἰχυὶβ ἰἅπηθ ἰδ ἃ} ἃὰκ μβᾶὶ {ταγαγ ΐδη8 ραῦα 8810 

ἰαπ]αμἃ. 8.4. Δ} Ἰᾳ θα] 161 ἢν τὰ {γὰπι βαϊπιθὶ νθηθὶ ἃ ἈΠ ΠΙΠΊΔΙ,, 

ἤγὰ ἰζυὶβ ἰάθη ἰδὺ ̓  δὰ ἃὰκ {αγαιτ αὶ {Παναιγ ὐα] π 16]- 

πγαπα, οἱ Ὡπαμἰπηῖπα βαπα]απ. 80 βυθρὰὰἢ} [110 ΡΒ 

ἢ] 8. ἰχυαγταηβ, Βα} ὑαθ)αϊα 181} ΘΙ Πναϊὰ ἢἱ νὰ ὐα}8. πϑνθ- 

πᾶπϑ: ἢ γα Ρ}Ρ τϊχᾶο ᾿χναγα πηδπαρα, 180} γΙΥΡῚΡ 5. }18 

Βα ἰβέϊη5. πηΐθ 15. σοβ ἰδὺῦ βαϊπη πηΐαργαμη 18}} ΠΠ86]]7 1. 

80 γαϊγβθαϊα Ὀ]ΟΙβ] μἀλ η5, βνᾶβϑυθ 7.1} αὐΐαὰ ᾿χνὰν Ὀ]61}8 δύ. 

97 48}} πἰ 500]1, οἱ πὶ βίο]αϊπαδα; ηἱ δἰ ἀοῃ] 14, 78} εἰ τῇ ὑπονν 
ο 

αἰ ἀοπη]απαα ; [τα] οὐαϊα., 18} [τὰ] οίαημα. 88 οἹθαϊα, 18} οἱ θαᾶὰ 

1215: τϊἑα 8. σοάὰ 18} αἰ  ]1ὰ 18 σανραπα 18} πἰαγραθδηδ 

ὔ - κ 2 -ο - 

ἀγαπῶσιν. ὃ8 χαὶ ἐὰν ἀγαϑοποιῆτε τοὺς ἀγαϑοτιοιοῦντας 
-" - Ἢ Ἂ 

ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστίν; καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τὸ αὐτὸ 
- ς ᾿ 5 [- ) - 

σιοιοῦσιν. 84 χαὶ ἐὰν δανίζετε τταρ᾽ ὧν ἐλτείζετε ἀτιολαβεῖν, 

σιοία ὑμῖν χάρις ἐστίν; χαὶ γὰρ ἁμαρτωλοὶ ἁμαρτωλοῖς δανί- 
«.- ς' 2 , Ν 74 Ν }] - Χ 

ζουσιν, ἵνα ἀπολάβωσιν τὰ ἰσα. 88 πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς 
Ὕ ν ξ - ν } { - Ἀ ν .- ἊΝ ) Ι 

ἐχϑροὺς ὑμῶν χαὶ αγαϑοτχτιοιεῖτε χαὶ δανιζετε μηδὲν ἀτύελτιί-- 
- ες Ν : Ὅς ς Ν ἰς ΄-- , δὰ τ Θον 
ζοντες" χαὶ ἔσται ὃ μισϑὸς ὑμῶν πολύς, καὶ ἔσεσϑε υἱοὶ 
[4 , [4 ) Ν 2 

ὑϊνίστου, ὅτι αὐτὸς χρηστός ἔστιν ἐπὶ τοὺς ἀχαρίστους χαὶ 
, «ς ’ με ᾿] ’ὔ; -- 

σεονηρούς. 86 γίνεσϑε οἰχτίρμονες, καϑὼς καὶ ὃ πατὴρ ὑμῶν 
οἰχτίρμων ἐστίν. 

Ἁ ᾿ ’ ων 7 ςε 

91 Καὶ μὴ χρίνετε, ἕνα μὴ χριϑῆτε" μὴ καταδικαζετε, 
᾿ ) Ν ν ἣν ᾿] 

χαὶ οὐ μὴ χαταδιχασϑῆτε' ἀπολύετε, καὶ ἀπολυϑήσεσϑε᾽ 
ς » ἢ Ν ν ᾽ὔ ὌΝ ,ὔ Ν γ 

98 διδοτε, χαὶ δοϑήσεται ὑμῖν" μέτρον χαλὸν 7τε7ιεσμένον 

χαὶ σεσαλευμένον χαὶ ὑττερεχχυννόμενον δώσουσιν εἰς τὸν 

50 βγᾶβυθ, Ἃὅ16 απ βου Ὁ βγαγθ. 88. τηϊ144, ἀ16 πη βοιν Ὁ τιϊίαᾷ. 

85 ῬΙᾺΡ ἰαυ]αϊα} ἀγαϑοποιεῖτε; ἀὰθ γουπογροποπᾶθ χαΐ [6]. --- 
ἸΒΥΘΏΔΠ8] ἀσεελπίζοντες ; ὍΡΟΥ ἀἴ6 ΤὈΓΠπὶ 5. Ζζὰ Μί. ΥἹ, 19. ϑίπη ,4π πίθηίβ 
γογΖ 61 [61π4᾿ (γρ]. Ἐρῃ. ΤΥ, 19), ἃ. ἢ. ,᾿πᾶάθπι 1Πχ πἰοηίβ (8 ἢν Πἷπ- 
56 01) 415. γὙϑυϊογοι Ὀθίγαοῃίοί᾽ ΜογοΓ; οἷπθ ἅἃπάρσ θη 115. αἰΐθ δα] ριιπρ; 
Ἰορέ ἄθπὶ δυβάγιοῖκ γὸπ ὁ υρ σὰ ρυαπάθ π1}1]} ἱπᾶθ βρογδῃίθβ᾽, ΘΌΘη80 
ΤΉΠΕΥ ,(4585 [ΠΤ πίοῃίβ ἀαξιν Ποίϊοι᾽. ---ὀ τπᾶπᾶρὰ] πολύς --- πολὺς ἐν 
τοῖς οὐρανοῖς Α6, 41 ,ἰπ οα610ο. 80 γαϊγβαϊα] γένεσϑε δῖα ΒΌΙ, δὰ 
(πίομε ἢ --- γένεσϑε οὖν. 38. 7α1ν αὐαΥ 118] πεπιεσμένον; 18} συροβοίί. 
Ζυπι μαϑδὶν σίθαδα γρ]. Μι. ΥΠΙ, 16. --- πιϊία44] μετρηϑήσεται (ΒΊΡΡ64) 
οὔθ ἀντιμέτρη  ἠσεταιῦ 



ΠΣ Τπιοαβ ΥἹ. 

οσἹΡαάα ἴῃ ῬΑ] ᾿χγαγδπα: Ρ12Ζ81] ἃ. Κ 88 1η0}) τη] 8 4] 0η Ρ] 816] 
γητα, τηϊϊδ ἃ 1ΖΥ]18. 

Π2 --- δ7 99 ΘΆΡὰ} Ρᾶπμ Θ]ΆΚΟΙ [πὴ : 108] τηᾶρ Ὀ]1π8 ὈΠΙπἀδπδ 
{πη ἢ αἴ θΔ] ἴῃ ἀὉ] σϑανπβδηα ὃ 

ΤΕΣ δ 40 Νιβὺ 5ΙΡΟ 615 ὉΪΔῚ 18 158}1 Βθιηδπδ; 10 ΒΆΠΠΔΗΥ 8 ἢν 81 - 

Τὶ 118. 1392} γϑιῖγρὶ 5016 1858 618 18. 

ὩΡ -- 89 41 ΑΡΡᾶῃ ἢνὰᾷ ρϑαΠΊθ 15. ρΥδηηϑύα ἴῃ ΔῈΡΊη ὈΤΟΡΥΒ ΡΘΙΠ]8, 

1 ἃηχᾷ ἴπ βϑ᾽ δὴ ΔΕΡΊΠ πὶ ΘΔΌΙ ΙΒ 42. ΔΙρραὰ Πγαϊνὰ 

τηᾶρὺ αἰρᾶη ἀπ ὈΓΟΡΙ Ροἰπδιηγηδ: ὈΤΌΡΑΙ, ἰθὺ, 1 πϑναϊτρᾶ 

σγαγηϑύα βαΠΙΠΊἃ 1Π ΔΙΡΊη ΡΘΙΠΔΠ]Π)ὰ, 5110 8 1η ΔΡῚΠ ΘΙ ΠΔΠΠΤη8, 

ἃπΖῶ πὶ σϑαπη͵αη5 "Ὁ ΠΠπι08, ἀϑν 81} ἴα 15. Ραιηηᾶ δηΖἃ 18 

ΦΙΘΊη ΡΘΙΠΔΙΉΠΊ18,, 7811 θᾶ Θ᾽ ΌΠ] 15 βγαῖγ ρα οΥδμϑύα βαΙΠΙηἃ 

ἴῃ ΔΌΡΊῚ ὈΙΓΟΡΙΒ ρ6] 18. 

͵ --ς 00 48 ΝῚ δὺκ ᾿ἰϑὺ Ὀδριηβ ροῦθ ὑδα)ϑη 8. Καθ 01], Π1} 

ΜῈ ὅδ Ῥ8ῃ θαρΊη5. Ὁ0115 ὑαυ)απᾶθ ἀκτὰμ σοᾶ. 44 ᾿γ}}1Ζ}} τ 18 

ὈαΡΊ6 118 ϑν ϑαμημηδ ΔΙΠ’ὍΠ ὈΒΚΙΠΡ5. 180. 

χόλπον ὑμῶν: τῷ γὰρ αὐτῷ μέτρῳ ᾧ μετρεῖτε, μετρηϑήσε- 

ται ὑμῖν. 
89 Εἶπεν δὲ παραβολὴν αὐτοῖς. ϊήτι δύναται τυφλὸς 

τυφλὸν ὁδηγεῖν; οὐχὶ ἀμφότεροι εἰς βόϑυνον σιεσοῦνται; 
40 Οὐχ ἔστιν μαϑητὴς ὑπὲρ τὸν διδάσκαλον αὐτοῦ" 

χατηρτισμένος δὲ πτᾶς ἔσται ὡς ὃ διδάσκαλος αὐτοῦ. 

41. Τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος τὸ ἕν τῷ ὀφϑαλμῷ τοῦ 

ἀδελφοῦ σου, τὴν δὲ δοχὸν τὴν ἐν τῷ ΠΣ ὀφϑαλμῷ οὐ 

κατανοεῖς; 42 ἢ πῶς δύνασαι λέγειν τῷ ἀδελφῷ σου “Ἵδελφέ, 

ἄφες ἐχβάλω τὸ χάρφος τὸ ἕν τῷ ὀφθαλμῷ σου, αὐτὸς τὴν 

ἐν τῷ ὀφϑαλμῷ σου δοκὸν οὐ βλέπων; ὑποχριτά, ἔχλβαλε 

χρῶτον τῆν δοχὸν ἐχ τοῦ ὀφϑαλμοῦ σου, χαὶ τότε διαβλέψεις 

ἐχβαλεῖν τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφϑαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου. 

48 Οὐ γάρ ἐστιν δένδρον καλὸν στοιοῦν καρπὸν σαπρόν, 

οὐδὲ δένδρον χαχὸν ποιοῦν χαρττὸν καλόν. 44 ἕχαστον γὰρ 

δένδρον ἔχ τοῦ ἰδίου καρττοῦ γινώσκεται. 

40 ΠΣ  : ἀϊο παπάβοιχ τ 1αϊδατῖθ. Ζπ ραπιαηνὶαθ δῦ ἅπι. ταπᾶρ 

πϑία αΠ Δ 5 ἘΣ του; πδο ἢ ἄθπιὶ ἐκ ηαρὶ ἄον Ἰα οι ἰβομθη 4. 6]16 πη} 

42 1ἴκ ἈΒνΑΙΤΡΑ] ἐκβάλω, τ τέλια, 44 . ὐδδίνη τρυγῶσιν; 

»οτάθη ΒοἸκοΙ ον (1,9. ΥΠΠ, ὅ. Χ, 19 συᾶδῃ --- πατεῖν), ἄθπὶ ρυἱθο]- 

Β0Πθη τρυγῶσιν ποθ ροπδὰ Ἂς πη τευ τἢ 1α. ,Ὑἱπἀθιπϊαμί᾽. 



᾿ν- τῆν σον ΝΑ, 

β Τμιοαβ ΥἹ. 118 

ΝῚ ἃὰκ ἃβ8 Ῥαᾶθπγπαι Ἰ᾿ἰδαπα Βῃη Κα, ἢ ῬΔἢ 118] -- 61 

αἰπναὐ απα]αὶ ὑγαἀα πα νὰ θ 5]. πρῆον. 
4 ῬΡίυροῖσβ πδηπα τ8 Ρ᾿ Προ σατηἃ μπιχάὰ ΠΔΙΥ 8. 56]-- 1 τες 62 

εἶσ ἀβθαϊνϊὰ μα. 7181} π0115. τπλπηδ τι8 ἈΠ] πληγὰ ἢ χ ἃ Π]1- 

Εἶπβ βοῖ πἰβ πϑθαϊν ἃ ἈΡ1]; ἀζι]ὶ 1115 αἰαυ ]]οῖπ Πα ϊγἐϊπ5. γοδοϊα 

“ΤΠ 8 18. 

46 ΑΡΡὰπ ἔνὰ τὴὶκ παῖ ἃ [ταϊῆα [γα], 1841} ἢ] ἰ}1418 -- δ 

Ραΐοὶ αἱρὰ ὃ 
47 Ἡνααΐ ξὰἃ οαροαη δ αἀτι Τη18 1811 Παιβ] 5. ναι 74 --- 04 

τηϑὶπα Δ} ἰαπ]α πη Ρὸ, αἰαιρ]α ᾿χΥ18 Πγαμητη ΘᾺ ]ΟΙΚ5. ᾿δύ. τς 

48 σἝ]ΟΙΚΒ δῦ πη Π {πη }] Πα] γἃ.2, 8861 ΟὙῸΡ 18} σϑαϊαρ]Ἃἃ 

1.1 σαβαύ!ἀα συιμαπνδαα}ι ἃηἃ βύαϊηδ; αὖ ΘΠ }]0 βδη γδῈΓ- 

Ραηδὶ Ὀἰδίαρα γα ὈΪ Δ᾽ Πδ]ηγηἃ ΤΆ Ζηδ,, 718} Π] τηδῃϊα οανδρ- 

͵ὰπ ἴΐα, σαβι! ἃ ἃ κΚ νὰβ ἃπὰ ΡΠΊγηἃ 5ὕαϊη8. 49 10 δὰ Πδι8- 

Ἰαπ5. 14} πὶ δα] 5. ΘᾺ ΘΙ ΚΒ δῦ τη ὑΠπηγ}] 1 72 ἃ 

2 2 “- -Ὸ γ, 

Οὐ γὰρ ἐξ ἀχανϑῶν συλλέγουσιν σῦχα, οὐδὲ ἐκ βάτου 
τρυγῶσιν σταφυλήν. 

«. Ὰ Ἁ ] "Ἢ - Ἂ { - : - - 

40 ο αγαϑὸς τὐκῖθις ἀρ τ δὰ τοῦ ἀγαϑοῦ ϑησαυροῦ τῆς 
ς Ὧ" 

καρδίας αὐτοῦ προφέρει τὸ ἀγαϑόν, χαὶ ὃ πονηρὸς ἄνϑρω- 
σος ἐχ τοῦ πονηροῦ ϑησαυροῦ τῆς χαρδίας αὐτοῦ προφέρει 
τὸ σπτονηρόν" ἔχ γὰρ περισσεύματος καρδίας λαλεῖ τὸ στόμα 

2 - 

αὐτοῦ. 
» ) δεν 

40 Τί δέ με καλεῖτε Κύριε χύριε, χαὶ οὐ ποιεῖτε ἃ λέγω; 
-» 2 -“, 

41 Πᾶς ὁ ἐρχόμενος πρὸς μὲ χαὶ ἀχούίων μου τῶν λό- 

γων χαὶ ποιῶν αὐτούς, ὑτιοδείξω ὑμῖν τίνει ἐστὶν δμοιος. 
ε; ’, Φ, μ᾿ 7 ᾿] Σ υ , [Δ] ΒΡ Ν 

48 ὑμοιός ἔστιν ἀνϑρώτπεῳ οἰχοδομοῦντι οἰχίαν, ος δσχαιμψεν καὶ 
Ύ ΄ Ν ΒΩ ’ὔ γ Ἁ ᾿ 7 ϑ 

ἐβάϑυνεν χαὶ ἔϑηχεν ϑεμέλιον διτὶ τὴν τιξτραν" συλημμύρας 

δὲ γενομένης τιροσέρρηξεν ὃ σπτοταμὸς τῇ οἰχίᾳ ἐχείνῃ, καὶ 
7{᾿ -“ ΄, , Ν Ν 

οὐχ ἴσχυσεν σαλεῦσαι αὐτήν, τεϑεμελίωτο γὰρ ἐπὶ τὴν 7τέτραν. 
49 ὁ δὲ ἀχούσας καὶ μὴ ττοιήσας ὅμοιός ἐστιν ἀνϑρώτπῳ , πο πη σοθ. ΘΗΡτΟς ΘΕΌΤΕς 

48 στυπαιναθα]α, ἀ16 ΠΑΠαβομτ Ὁ πη 16 ΠΘΥΔΌΒΡΘΌΘΥ (55... Μαβ8- 
τη8ηη} σταπαπνδαά]αα. 

41 ναυτᾶα τη61π8] μου τῶν λόγων, 5. χὰ Μί. ὙΠ], 8. ΒΆ161Κ8 
151] ἐστὶν ὅμοιος, νετἅπαοτίθ υουίβίθ]ηρ., 48. ὈΪ αἸπαιητηᾶ ὑπ γοτ τῇ 
οἰχίᾳ ἐχείγη, γρὶ, ΜῈ ΤΙ 13. 

Μιδ9 4π110 



718 Ξε 65 

Μιθ64 98.871 

170 Τμπιοαβ ΤΠ. 

ΑἰΤΡαΪ πα οτπηαπνααα]ι, Ραῦθὶ Ὀϊβίαραᾳ ἤοᾶπβ, 781} 5118 
σΔΟΥΆΤΒ., 18} γᾺ7} 80. ὈΒΥ ΔΙ ΘΙ Π8 ΡΒ. ΤΆ Ζ18. ΤΩἸΚΊ]8. 

ὙΠ, 1 ΒΙΡ6 Ρᾶμ υϑί. 148. 411 Ρὸ νϑαγᾶδ β6ῖπᾶ, ἴῃ ]1ὰ- 

ΠΙᾺ Π5 ΠΙΔΠΔΡΘΙΠΒ5, ρΆ] 1} ἴῃ Καίϊαγπᾶθιη. 2. παυπααΐμάθ Ρδη 

ΒΌΠΗΪΒ. 5ΚΆΠ]Κ5. Β᾽ Κα 485. Βα] αν" θ]ὰ (88), 5861 γὰβ ἱπηπ|ᾷ 
ΒΥΘΥΒ. 9. ΘΠ ΔΕΒ] ΠἋ5. ΡῬ8η ὈΪ [65 ἸηϑδηἋϊ]4α ἀα Ἰτηπηδ, 51η1- 

βύδηβ [πᾶδ16 Ια] Π5. πὰ Θ᾽ ΠΘΙῺ1 18} σα ΠΑ 514 661 Ρᾶπδ, 5].8}}ς 

158. 4 1Ρ 615 αἰπηδηἀδη5 αὖ [Θϑπὰ θθάπη ἰηὰ πϑᾶάϑπᾶο αἸΡ8η- 

ἀδη5 βαῦθὶ γα] 08 δῦ βϑιηιηθὶ [ΠΡῚ]5. Ραΐα; ὅ παρ {110} 

Ρίπάα πμβαϊᾶ, 18} ΒΥπαρΌρ ΘΙη 15. ΕΠ, ἀΠ515. 6 10 1058 

144]. χηΐρ ἰπι. 78} Ἰπρᾶμ πἰ ἤαίττα υἰβᾶμα!η ἱπηπηα, ῬδΙηπηα 

υ , ἌΥ ἘΝ, Φε ΚΝ Ν - Ν , Ἔ οἰκοδομήσαντι οἰχίαν ἐπὶ τὴν γῆν χωρὶς ϑεμελίου, ἣ σπρος- 
ς ) 

ἔρρηξεν ὃ ποταμός, καὶ εὐϑέως ἔπεσεν, καὶ ἐγένετο τὸ 
ῥῆγμα τῆς οἰχίας ἐχείνης μέγα. 

ν τον 2 - 

ΥΠ, 1 Ἐπεὶ δὲ ἐπλήρωσεν στάντα τὰ ῥήματα αὐτοῦ εἰς 
Ν 2 Ν᾿ - - - - 

τὰς ἀχοὰς τοῦ λαοῦ, εἰσῆλϑεν εἰς Καφαρναούμ. 2 ἕχατον- 
, , - - 27, "ἷὔ - [8 ἢ 

τάρχου δὲ τινος δοῦλος χαχῶς δχων ἤμελλεν τελευτᾶν, ὃς ἣν 
΄ω Β] [ων ΄-ω 

αὐτῷ ἔντιμος. ὃ αἀχούσας δὲ ττερὶ τοῦ ᾿Ιησοῦ ἀπτέστειλεν 
ΒῚ - 2 -" 

πρὸς αὐτὸν πρεσβυτέρους τῶν Ιουδαίων ἐρωτῶν αὐτὸν ὅπως 
γ᾽ Ὧ Ν υ “ ἫΝ - 2 - [{ Ν ’ 

ἐλϑὼν διασωσῃ τὸν δοῦλον αὐτοῦ. 4 οἱ δὲ παραγενόμενοι 
Ων 5) 

χερὸς τὸν Ἰησοῦν σπιαρεχάλεσαν αὐτὸν σπουδαίως λέγοντες 
ε! γ, , 2 εξ , - 2 - Ν ΝῊ ΤΣ ὅτι ἄξιός ἔστιν ᾧ παρέξη τοῦτο. ὕ ἀγαπᾷ γὰρ τὸ ἔϑνος 

- 2 Ὁ ’, “᾿ 

ἡμῶν, χαὶ τὴν συναγωγὴν αὐτὸς ᾧὠχοδόμησεν ἡμῖν. 6 ὃ δὲ 
ω - ε 2 Ὁ 

᾿Ιησοῦς ἐπορεύετο σὺν αὐτοῖς. ἤδη δὲ οὐ μαχρὰν ἀπέχοντος 

49 ἤοᾶάμβ, ἂῃὶ τᾶπάθ δῆνα, (σὺ ριον Π]10 6. (0 π18] ουβοῃοὶπθμ 6) 
δαιβάσιοῖς ἔτ ποταμός; ἤοάτιβ Πὰν ΠΪ6Γ. ΥἹΙ, 2 βνυυϊζαναῖγ θ]α νὰβ πδοἢ 
Ὁρρϑίχδιηβ γϑυγηαίιηρ, νὰ8 [6] 0 1ῃ ἄθὺ ΠΑΠαβο τ Ὁ ἀπ 61 ΟἹ... 8. 4οιηϊ, 
16 ΠΑΠαἀβ τ Ὁ ΑἸ]. 

49 Ῥαΐοϊ Ὀἰβίαρᾳ] ἣἧ προσέρρηξεν; Ὀϊδύίρααπι πὰχ Πΐθυ τηϊρ δοσιδαίίν:; 
48 1ϑύ ὈΣ ψΙΘάου μοὶ, μψι6 Μί. 11, 25. 21; Βο. ΙΧ, 82 5(θῃύ ἄπ ἀδὈθὶ. 
ΥΠ,1 Ὀ1Ρ6 Ραῃ] ἐπεὶ δέ δίῃ ΟϑΙ, οὔ ρϑυρ -- ἐπειδή, Ὁ ἴὑὰ (χαὶ) ἐγέ- 
γετὸ (δὲ) ὅτε. --- ΚΚαϊαγπαὰ}] Καφαρναούμ δῖπ ΒΟΤ 10] γρ --- Καπερ- 
γαούμ. Βνυ]ξαναῖγ Ῥῆα νὰ8] ἤμελλε τελευτᾶν ; ϑνυ αν αῖν 78, οἷμβ γοῃ ἄθῃ 
Ζὰ Μί. ΥἹ, 12 Ὀοϑρτγοοιηθη τγῦγίοση, ἰδ ΔΠΥΒΟΙ ΘΙ Π]101). νὸν οἰ πθπὶ οἷπ- 
[ΘΠ ϑυα]ίαναῖσθα- ἀρρο]οϊλοῦ (1,60 Μογον Ρ. 886), ἀὰ8. τηϊῦ πάντ θ8, 
ΔμδΥαῖσΡ5, ΥὙἱργαγαῖτρθθ ὑπ τηϑῃγοσοη Δαν θη. χὰ ναῖσραη ρϑὄτί. 
4 αἱβαπάδμη58] λέγοντες --- ΛΟῚ  νρ λέγοντες αὐτῷ. 0 7.1ν 704} ἤδη θέ, 
5. 24 Υ͂, 1. --- πὶ [αἰγτα υἱβαηαϊπ πη] οὐ μαχρὰν ἀπέχοντος αὐτοῦ 

"Ὁ ᾽} ., , ᾿ ’ 

ἢϊι Ὦ --- αὐτοῦ οὐ μαχρὰν ἀπέχοντος. --- οἱ ἄγαϊθοὶ ΡῈΚ] μὴ σκχύλλου, 
Β, ΖΕ ὟἹ, 17, 



ὥ, 
Ιμποᾷ8 ΥἹ]. ΠῚ 

σαγᾶα, ἰπβαπαϊαα ἀπ ᾿πηπιὰ 88 πα! 8. ΠΠ]Π] Ομ 85. αἰ 8. ἀὰ 

ἰπητηὰ : ἰγαῦ͵α, πὶ ἀγαθοὶ μὰ; ἀπῦθ πὶ ἰὴ γα }8 οἱ τἰὖ ἢγοῦ 

ποῖ ἱππρασοαῖϊδ: Ὁ ΟἀἜΡΟΙ ἢἱ τ κ 5110} γαϊγ θᾶμα ΥἈΠ ἃ 

αὖ Ρὰ5 αἰπιδῃ; ἃκΚ αἷν νασγάα, Δ} ΘᾺ ΔΙ] 1 858 ΒΙ Δ ΡῚΙΒ 

τηθῖηβ. 8. 18} βᾷπ ἃπκ Κα τπδηπὰ ἴῃ τ γα] ἢ] ὰ οαβα 8, 

Βα παΒ. αἰ τ] 511015 οα ἀγα 1 Πη8, 18} αἰρὰ ἀπ Ραιηϊηᾶ: 

σαρο, [ἃ}} σαροϊα, 1811 ΔΗ ΡΑΥΔΙΏΤηἃ: 11 6], 781} ΑἸΠΩ1α, 18}} 

ἀπ 5Κα! Κα τηϑὶ πα μὰ : αν οἱ Ραΐα,, 741} ὑ8}14. 9. σὩ Π ΔΒ] 18 
βᾶπ βαΐα ΤΘϑπ5. 5108] 6 1 Κι πὰ, 181} νη] 8. 51. ἃ 128] 

αἰδυ] αἰ ] 1 515. Π]ΔΠΔΡΘΪη ὯΡ: ΔΙΠ6η αἰβὰ ᾿ΧΥ]8., ΠΗ] 1Π. 

ἴβγαθ]α βυδὶ αι. σα] 61} Ὀϊρῦ. 

10 98}} σαν] πμδη8 51Κ Ραὶ ᾿ηδαη 1] ἀδη5 ἃἀὰ σαγαδ 74 -- 60 
ὈΙσούπη Ρᾶηδ 5: πα κη 5ΚαῚΚ ΒΔ] ΔΠδ. πὲ τς 

11 440} γὰγΡ ἴῃ βιὰ αἰαγααρα 144] 1 ὈΔαΤρ' παι η168 12 --- 6 
Νᾷθῃ, 181} τη Ἰα] Δα] απ ᾿πη πὰ Β]ΡΟ0Π705 18. ΘΆΠΟΠΔΙ 781} ᾿η8Π8- 

2 - 2 Ν - Ψ , Ὑὔ δ Ψ Ν ᾿ « , 

αὐτοῦ αττὸ τῆς οἰχίας, ξτιεμιμεν τιρὸς αὐτὸν ὃ ἑκατόνταρχος 
ὴ ’ Ψ - ’ Ν “ 2 "ἢ υ ς Ν 

φίλους λέγων αὐτῷ Κύριε, μὴ σχυλλου" οὐ γάρ εἰμι Ἱκανὸς 
« ς Ν Ν , γ , Ν 2φων"» Ύ Ν 

ἵνα ὑπὸ τὴν στέγην μου δισδλθης᾽ διὸ οὐδὲ ἐμαυτὸν 
Ἀ - 2 ,ὔ Ν 

ἠξίωσα πρὸς σὲ ἐλϑεῖν: ἀλλὰ εἰττὲ λόγῳ, καὶ ἰαϑήσεται ὃ 
- Ν Ν ᾽ Ἀ 2 ᾽,ὔ ΒῚ ς Ν υ , 

παῖς μου. 8 χαὶ γὰρ ἐγὼ ἄνϑρωπός εἰμι ὑττὸ ἐξουσίαν 
’ 

τασσόμενος, ἔχων ὑτι᾽ ἐμαυτὸν στρατιώτας, χαὶ λέγω τούτῳ 
͵ 5 Ν 

Πορεύϑητι, χαὶ πορείεται, καὶ ἄλλῳ Ἔρχου, καὶ ἔρχεται, 
-“» 7η - -- δ᾽ 

χαὶ τῷ δούλῳ μου Ποίησον τοῦτο, χαὶ 7τοιεῖ. 9. ἀχούσας 
ν - 2 “- Ε Ἀ ἴω 

δὲ ταῦτα ὃ Ιησοῦς ἐϑαύμασεν αὐτὸν, κχαὶ στραφεὶς τῷ ἀχο- 
λουϑοῦντι αὐτῷ ὄχλῳ εἶστεν “μὴν Ὁ ὑμῖν, οὐδὲ ἐν τῷ 
᾿Ισραὴλ τοσαύτην σιίστιν εὗρον. 

ΡῚ 
10 Καὶ ὑποστρέιμαντες οἱ τιεμφϑέντες εἰς τὸν οἶχον 

τῳ . 2 - “-“ 
εὗρον τὸν ἀσϑενοῦντα δοῦλον ὑγιαίνοντα. 

Ν ᾽ φ τς -Γ ςε-ωἫ» γ , ΓΞ ,η 

11 Καὶ ἐγένετο ἕν τῇ ἑξῆς ἐγορδυξτο δὶς πόλιν χαλου- 
»᾿: 7 ΄Ὸ΄Ἃῷ΄Τ 

μένην Ναΐν, χαὶ συνετεορεύοντο αὐτῷ οἱ μαϑηταὶ αὐτοὺ ἵχκα- 
᾿ ΠΕ τ νου ει σφ τ΄ Ὁ ὃ ὉὍὅ Ὁ ὑπο δε ν νοτ τ" 

᾿ 11 αἴατάαρα, ΟἹ, αἴαν ἄαραᾷ. Νάθρῃ ([ν Ν8θ: π), 416 παπάβοῃν. Μδθῃ. 

1 ἀὐΡ61] διό, ἄϊθβθ [ὉΠ ΠῸῚΓ ὨΪΘΓ, ὙγΓΔ ΠΡΒΟΠ ΟΊ ]110}) [ἄν ἀαΡο οἱ 
(5. 1, 388) οὔθγ ἄυξ6 νϑυβοῃυϊθρθη. 8.14} βᾶη δκ] καὶ γάρ; Ῥδῃ Ζιρθ- 
βείχί. ---Οὀ αἷπι 61] ἔρχου; ΟΥ̓ Ζυροβοίχί. 9. δπιθη]) ἀμήν Ὦ Τὶ γρ -- 
ἔθ Ή]Ὲ, ν᾽ θ]]θῖοἢ ποῖ ἢ συροϑοίχύ. 11 ἴπ βαϊηπα αἷαταρα) ὃν τῇ ἑξῆς 
515 ΒΟ οοὖ --- ὄν τῷ ἑξῆς. --- ταϊαϊΔα]οἄπη}] 50. παν ὨΙου [τ τη] ]1 4 4]6- 
ἀππη (ΤΠ ρρϑβίγσπι). ---- ἱπηπη8}] αὐτῷ ϑ΄π ΒΟΙ], τ νρ --- [Ὁ 8}0 1π. Α. 

Βεγηλπαγαᾶςξ, Ὑα181Δ8. 1 



178 χιὸαβ ΥἹΙ. 

σοί ἢ. 12. ὈΠΡΘΙ. Ρὰπ πθηνὰ γνὰβ ἀδατα Ρ͵Ζ05 Ὀδατρ, 
Ῥάτγα 881 αὐθαι 8 νὰβ ΠΔῸΒ, 5.108. ΔΙΠΆΠἃ ΔΙΡΘΪΠ Β56]1Π8,, 

78} 51 5100 νἱάπγο, 181 τηϑηᾶρθὶ ΡΊΖ08 θδυγρθ. ΡΆΠΟΠ ἃ, τη] 
ζᾶ]. 18. 18} σαβαηναπθ Ρὸ ἴπ]ὰ [6588 Ἰη!ο]ποάα ἀὰ 128] 

Ἰὰ} φῷρ ἀὰ [281]: πὶ ργθῦ. 14 18} ἀπαϊρασραπαθβ αὐα!θοὶς 

Εν} γ]οτα, 10 ΡὰΪ θαϊτηἀδπ8 σαβίοθαη, 18} 0Δ}Ρ: Ἰαροαϊδπα, 

ἀὰ Ρὰ5 αἰβὰ, τὐτοῖδ. 1ὅ 78} ϑϑᾶῦ 88 δι 18} ἀπρθηη τοῦ- 

αι, 781 αὐραΐ ᾿πἃ δἰβοϑίη 15. 10 αἰβϑθαὺ βὰπῃ Δ] 8 ΔΡῚΒ, 18} 

τ  ΠΠἀοάση σα αἰραπάδηθ ραΐθὶ ργααΐθίμβ. Τ2111158. ὉΤΤ 18. ἴῃ 

ὉΠ515, Δ Ραΐθὶ ραν θίβοδ οΡ Ἰπδ ΠΡΌ Π8 561 1208. 
ἦι -ο 68 17 248} υϑΙ4α]α βαύα νϑαχὰ ἃπα 811 [πἀαῖὰ ὈῚ πᾶ 18} 

Δ ηα 1188 ὈΙδι [8 68. 
15 -- 69 18 741} σαι πῃ «ΟΠ ΠΠ ΘΠ. 51}001708 18 ὈΪ 8118 ΡΟ. 19 18} 

Μύ 102 αἰ αἰδαπᾶθ ὑνδπβ 5]ΡΟη]6. 561 Π81Ζ6 [ΟΠ δηΠ68 ᾿πϑαμα]μ ἴπ5. ἀπ 
Τοϑαα αἰραπᾶβ: μὰ 15 88 αἰτηδπάα, βᾶὰ ΔΗΡᾶγαμτ νΘη]Ἰτηὰ ὃ 

’ ς 2 - - 

γοὶ χαὶ ὄχλος πολύς. 12 ὡς δὲ ἤγγισεν τῇ πύλῃ τῆς πόλεως, 

χαὶ ἰδοὺ ἐξεχομίζετο τεϑνηχὼς υἱὸς μονογενὴς τῇ μητρὶ αὐτοῦ, 
2 - Ζ . 

χαὶ αὐτὴ χήρα, καὶ ὄχλος τῆς πόλεως ἱἵχανὸς σὺν αὐτῇ. 
ΤΟΣ. ΠΟῪ ον ὙΔΟ ς ͵ 2 , Ἀ᾽ 193 Ὁ βδγ τα ᾿ 

13 χαὴὲ ἰδὼν αὐτὴν ὁ κυριος ξσττλαγχνισϑὴ ἔτ᾽ αὐτῇ καὶ 

εἶττεν αὐτῇ ἱΗΠὴ κλαῖε. 14 καὶ προσελϑὼν ἥψατο τῆς σοροῦ, 
ς ἊΝ ! 7 Ν Ε , Χ , 

οἱ δὲ βασταζονῖες ἔστησαν, χαὶ εἰστεν Νεανίσκε, σοὶ λέγω, 
ν 2 ν - 

ἐγέρϑητι. 15 χαὶ ἀνεχάϑισεν ὃ νεχρὸς χαὶ ἤρξατο λαλεῖν, 
Ν 2 ,ὔ ΣῊΝ - Ν 2 - 2 Ν , 

χαὶ ἀπέδωχεν αὐτὸν τῇ μητρὶ αὑτοῦ. 16 ἔλαβεν δὲ φοβος 
ο δ 4 Ν Ν ,ὔ [“᾿ ’ ΄ 

ἅπαντας, καὶ ἐδόξαζον τὸν ϑεὸν λέγοντες οτι σπιροφητὴς μέγας 
ἌΆΨ 2 ἘΝ κ ΤΥ γ , τ Ν ν ᾿ 5 - 
ἠγέρϑη ἐν ἡμῖν, καὶ ὅτι ἐπεσχέϊνψατο ὁ ϑεὸς τὸν λαὸν αὑτοῦ. 

ΧΟ κεν ς ’ Ἐ Ε] ο - 2 , Ν 

11 Καὶ ἐξῆλϑεν ὃ λόγος οὗτος ἐν ὅλῃ τῇ Ιουδαίᾳ σίερι 
2 - Ν Ψν ’ - 7 

αὐτοῦ χαὶ ἐν πάσῃ τῇ περιχώρῳ. 
ἊΣ 3) -- 

18 Καὶ ἀπήγγειλαν ᾿Ιωάννει οἱ μαϑηταὶ αὐτοῦ περὶ 

γάντων τούτων. 19 καὶ τιροσχαλεσάμενος δύο τῶν μαϑητῶν 
πε υ ωΝ τς ἘΞ ΄ ὈΡΗΣ Ν Ν ) τ ,ὔ ΝῸΝ εν. 

αὐτοῦ ὃ Ἰωάννης ἔγιεμιψεν σιρὸς τὸν ]ησοῦν λέγων Φὺ εἰ ὁ 

12 νἱάμπνο, ἀἴθ παηαβοῃγι νἱάογο, υρ]. 61]. 8 28. 

12 πᾶι.8] τεϑγηκώς --- [601 Α ὁ. --- 5 511007 αὐτή, 80. ἀϊθ πιο βίθῃ 

τηῖξ αροθηίθη ὑπᾶ βρ᾽ γἰ 8 γουβοθθποιμ ΠδΠ βου θη --- Ὑ ΤΠΡῚ γρ' αὕτη. 

18 [ταυ]α [6818] ὃ χύριος --- Ὁ ἔνρ" ὁ ᾿Ιησοῦς; ἴχι Οοὐΐβοϊιθη. ἰδ [ΟΒ18 
πδο  χυροθοίζί. 10. 41|18π8 Δρ18] φόβος ἅπαντας, ἅδον ὁ] νρ' », οἴ Π68 

ἀπιοτ᾽. 11 Ὀϊδβιίαπ 5] τῇ περιχώρῳ, 5. τὰ Μί. ΧΙ, 21. 19 ὑγάπ8] δύο, 
68 [610 τεγάς «ἴθ ἱπ Ὁ 10} γρ. -- ἴΠ8] συροβούσι. ---- Δηβαχαπα]} ἄλλον 
οὔον ἕτερογὺ 
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50. αἰπιαπάδηβ Ρὰμ αὖ ἰμητηὰ Βαϊ γΑΙΤΟΒ. ἀΘΡῸΠ: ΙΟΠΔΠΠΘΒ. 88 

ἀπαρ᾽απὰβ ἰμβαπάϊαα πρκὶβ ἀπ μὰ. αἰρα μα : μὰ 15 5ἃ αἰπηδηα, 

Ραὰ ἀμ βαγαπι Ὑϑη]αϊ τη ὃ 21 ἰπ}}}} Ρᾶπ Ρὶχαὶ ᾿γνθῖ]αὶ ρα Πἃ]- 

᾿άὰ πιὰπαραπβ αἱ Βα θ πὶ Δ} 5] Δ} 1ηὶ 18} ὩΠμλᾶπΘ. ὉΡ1]8126, 

αν δ] ἀαὶπι ππαπαραϊπι ἤαραῦ βδῖθη. 22. 18} ὩΠαΠ Δ Δ η 8 
Τϑϑὰβ 4} ἀὰ ἴῃ: σαροαπδηβ σα θι Παὐβ ΟΠ η6ὴ βαΐθὶ ρα 86- 

᾿γΐβ 18} οαπαπβἀϑαπίβ, Ραΐοὶ Ὀ]]η δ] ἀββα νᾶμα, Πα] αὶ 

σασσαπα, Ρυτι βῆ Πα στ αἰ] α, Ὀαπάδὶ ρ ἢ ΔΒ] Πα, ΠΥ ΘῚΒ 

ὈΥΤΘἰβα πα, ππ]θ δὶ γαὶ]αιηθυ]αμ. 29. 18} ἁπαδρδ δῦ 8 ἢνᾶ- 

2} 586] πὶ σαμηδυ)αδα ἴῃ τη]ῖ8. 24 ἂὖ ρὩ]ΘΙρδηδπη Ρδη 
Ραΐϊῃι αἰσπὶ ΤΟΠ μη 65 ἀπρᾶηη τοά]αη ἀὰ πιδηδρθὶη Ὁ] ΙΟΠδπ- 

πρη: ἤγὰ τἰϑ10] 6} ἴῃ ἃαβια βα]πνδη ἢ γαὰ85 ἴτὰπ| νἱηᾶὰ 

γὰρ" 20 ἃΚοὶ ἢγὰ υϑιἀἀ]ο αι} βαϊῃνδη ὃ τηδηπδη ἴῃ ἢΠᾶ56- 
Ἰαΐτη γαβίοιη σαν ϑιἀδηὰ 9 581 βὰϊ 1π γαβίζομιη γὙα]ραρ δῖ 18} 

--ο....-- 

᾿] ’ .} Ὕ} - 7 Ν 

ἐρχόμενος, ἢ ἄλλον προσδοχῶμεν; 20 παραγενόμενοι δὲ 
ν τὰ δ 

σιρὸς αὐτὸν οἱ ἄνδρες εἶπον Ἰωάννης ὃ βατιτιστὴς ἀπέσταλκεν 
δον - Χ δ }ζ5 κτλ ΜΕΥ ΟΥ , ἮΝ ἀλλ ὃ ο- ΣΥΝ ἡ μᾶς πρὸς σὲ λέγων Σὺ εἰ ὁ ἐρχόμενος, ἢ ἄλλον ποροσδοχῶμεν ; 

2 2 ὦ . - ο 2 , Ν ϑῈ πλῖς , Ν 21 ἕν αὐτῇ δὲ τῇ ὥρᾳ ἐϑεράτίευσεν στολλοὺς ἀπὸ νόσων χαὶΐ 
μαστίγων χαὶ τινευμάτων “τονηρῶν, καὶ τυφλοῖς “τολλοῖς ἐχα- 

᾿ , Ν 2 . ΕΡ - ΩΣ ψως δὰ 
ρίσατο βλέπειν. 22 χαὶ ἀποχριϑεὶς ὁ ]ησοῦς εἴττεν αὑτοῖς 

,ὔ ) , ) , ΕἸ Ὁ} ΨΣ , ε! 
Πορευϑέντες ἀτταγγείλατε ᾿Ιωάννῃ ἃ εἰδετε χαὶ ἡχούσατε, οτι 

7 “ 

τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν, χωλοὶ στεριττατοῦσιν, λεροὶ χαϑαρί- 
- Ν , ) 

ζονται, χωφοὶ ἀχούουσιν, νεχροὶ ἐγείρονται, πτωχοὶ εὐαγγε- 
ἡ 7.» ε Ν ΄ Ζ γ [4 ῊνΝ Ν ας. 

μίζονται. 28 χαιὶ μαχαριος ἔστιν ὃς ξὰν μὴ σχανδαλισϑῇ ἐν 
͵ μος - ,ὔ -- 3) ) 

ἐμοί. 24 ἀπελθόντων δὲ τῶν ἀγγέλων Ἰωάννου ἤρξατο λέγειν 
Ν Ἀ 7 ἊΝ ἣν ᾽ὔ ΕΝ α, υ Ν ψ]7 

χειρὸς τοὺς ὄχλους ττερὶ ᾿Ιωάνγνου 11 ἐξηλϑατε εἰς τὴν ἔρημον 
, ΕΣ Ν 

ϑεάσασϑαι; χάλαμον ὑττὸ ἀνέμου σαλευόμενον; 2ὅ ἀλλὰ τί 
-" Ψ 2 

ἐξήλθατε ἰδεῖν; ἄνϑρωττον ἐν μαλαχοῖς ἱματίοις ἡμφιεσμένον ; 
“αύςπ « 5] « - Ύ ,ὔ ᾿ »ο ς ,ὔ Ως "- 

ἰδοὺ οἱ ἕν ἱματισμῷ ἐνδόξῳ χαὶ τρυφῇ ὑπάρχοντες ὃν τοῖς 

21 Δ.τηΔ 1:6} πνευμάτων, δ! ]] θη ον ὙΘΟ 561] (0. δ γιιούιῦ πδ0ἢ 
γΟΥΠ ΠΟΥ ΘΒΘπάθιη αἵ βϑι τη; γὙρ]. σι (ρ 4) μα] απ αὐ Μο. Υ, 29. 84, ζυπὶ 
βοηϊέν 1,6. Υ, 1. ΥἹ, 18. ΥἼΠ|,.2. 24 αἴτυη] ἀγγέλων; αἰτὰϑ ΠΥ 1Π| 
1,6.; ἔτι] 6} Κοτητηῦ ἀπο} ἄγγελος ἴπ ἄογ Ὀθϑάθαίαπρ , Ὀοΐο᾽ πὰ: δπ ἀϊθΒθπ 
Βέ6116π ΥΟΥ (ΌροΒβοηοη τοπ Μο. 1, 2. Μί. ΧΙ, 10 καὶ 1 ᾿πϑαηᾶ]α ρα 
τηθίηᾶπα οΘ(). --- ἀπ τηᾶπδρ61η} πρὸς τοὺς ὄχλους; νἱθ]] 616 150 τηδηδρ᾽Θἴτη 
Ζὰ Ἰ6θθη ψ10 ΠΠ, 7. Μί. ΧΙ, 7. 2425 ἐοἄοῖπαῖ)] τρυφῇ, οἴἶἕθηθαν ᾺῚ ἴῃ 
ἄρ συίθοῖ, νγοτϊαρο τροφῇ [ὔν τρυφῇ (Ια. ἃ6110118) γὙοΙΒΟ ΒΥ θη. 

ΧΟ 
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ΓΟ θΙ πα] νἱβαηἀδηβ 1 μι αἀδηρ Δ. Α] ΟῚ 51η4. 20 ἃκδὶ ἤνὰ τπϑι46- 

164} ϑαῖῆνδη ἢ ΡΥ δυῖθῦ ὁ 181 αἸρθὰ 1Ζ0]15. 18 1η815 ργδαίοίδα. 

“τὸ 21 δὲ ᾿ἰδὺ Ὁ βῬΆΠ61 σδιῃθ]]ἃ δῦ: 5881 [ς Ἰηϑδπηα]α ἃρο]]α 

ΜΟῚ ΜῈ ΟΣ αθίπαπα ἴδατα Πα γΔΙΓθ]ὰ ΘΙ ΠΏ Πη8, 5861 σαηδηγοῖα νἱρ 

ΡΘΙπδπη8, ἴατὰ Ρᾳ8. 

α --ς ΤΙ 28 ΟἸβὰ 4115. 1χ018, τηδῖΖᾶ ἴῃ ὈΔΕ11ΠῚ αΠῸΠη0 ρῥΓδαΐοῦμΒ 
ΜῈ ΤΟΣ ΤΟΠΔηπ6. βᾶητηα ἀδαρ] πα ϊη αἰ μβι αἰδῦ; 1} 588 τη] Πηϊ28 ᾿ΠΠΠη8 

ἴῃ. ΡΠ Δηρ 4781 ΟἽΡ5. πηδῖχα ᾿τηπηὰἃ ἰδ. 

τ 7. 29 «8}} 4118 γηᾶπᾶρθὶ ρα Β]Δ Π 61 18} τηούδ]]05 ΟἝΤΆ]}- 

ἰδηὰ ἀοιηϊάθαθη οαρ, αἰάαθσριάαιὶ ἀδαροῖμδὶ [ΟΠ ηπ15; 80 1Ὁ 

ΕΔΓ ΘΙΒΑ 1615. 18 υἱ οἰ αϑι]05 τὰπα οἵ Ρ85. Δ] ΘΡαΠ ἃπᾶ 511, ἢ] 

ἀδαρια 81 ἔγϑιη 1Π]1η8. 

ὩΡ’--- 18 51 Ἧγϑ πὰ ρϑ]οῖΚοὸ Ῥ8η85 Τηδ 8 Ρ15. ΚαΠ]15. 18}: ἤν 51]81η8 
Με 1οῖ 

2 Ν - Ἢ 

βασιλείοις εἰσίν. 26 ἀλλὰ τί ἐξξεληλύϑατε ἰδεῖν; προφήτην; 

γαὶ λέγω ὑμῖν, καὶ 7τερισσότερον 7τηροφήτου. 
ας γ Ν Το 7 2 ἈΠ ΑΨ ΓΟ 7 

217 Οὑτός ἐστιν ττερὶ οὗ γέγρατιται Ιδοὺ γὼ ἀποστέλλω 
Ν Ν Ὰ Ψ 

τὸν ἄγγελον μου τιρὸ τιροσώπου σου, ὃς χατασχξυάσει τὴν 

ὁδόν σου ξιιιροσϑέν σου. 
,ὔ Ν ἘρήμοΣ ,ὔ γ -- - 5 

28 “έγω γὰρ ὑμῖν, μείζων ἐν γεννητοῖς γυναικῶν 1τὀρο- 
, 7 ͵ - - 2 ἐθ ἐ 

φήτης Ἰωάννου τοῦ βαγιτιστοῦ οὐδείς ἐστιν" ὃ δὲ μιχρότερος 
-᾿ - - « Ξ, - 

ὃν τῇ βασιλείᾳ τοῦ ϑεοῦ μείζων αὑτοῦ ἔστιν. 

29 Καὶ πᾶς ὃ λαὸς ἀχούσας καὶ οἱ τελῶναι ἐδιχαίωσαν 
2 « 

τὸν ϑεῦν, βαπτισϑέντες τὸ βάπτισμα Ιωάννου: 80 οἱ δὲ 
- ᾿ ς Ν Ν Ν - - 2 ,ὔ δ 

Φαρισαῖοι χαὶ οἱ νομιχοὶ τὴν βουλὴν τοῦ ϑεοῦ ηϑέτησαν εἰς 

ξαυτούς, μὴ βαπτισϑέντες ὑπ᾽ αὑτοῦ. 
Ἕ 3 ) ,Ξ, ΒΞ 

381 Τίνι οὖν ὁμοιώσω τοὺς ἀνϑρώπους τῆς γενεᾶς ταύ- 

20 ρταϊίοίαι, 416 ΠδΠἀβομσ Ὁ Ῥγαυούα. 80 ἃπὰ, 850 61,, ψϑμηνοπᾶ 
τρρϑίγδια. ἃπὰ ρϑ]θθθη σὰ Προ Ὀομαιρίθί, ὙΘΠΏΡΊΘΙ0ἢ). ἄθν Ἰοίχίθ Ὀπ0}-. 
Βα 06. ΖΙΘΠΆ]10) ΘΥ]ΟΒΟΠΘη. 8561. ϑίθης ὙΙΠΊΏΙΟΙ ἃπᾶ, 80 δῦ 65 ΤᾺΣ ἃπᾶ ψυϑὺ- 
ΒΟΒΥΙΘΌΘΠ; ἃπα Ββίθῃῦ δὴ ΚϑΙπΟΥ 58061160 ΓΤ, σθρθη"; ἄδοι ἃἂπᾶ Ὑρὶ. αἴθ νοπ 
ΟἹ, δηροί τίθῃ 506116η Μί. ΧΧΥΙ͂Ι, 18. Μο. 11,26. ΧΤΥ͂, δ5. 58. ΧΥΠΙ, 29. 
ΠΟ. Χ, 2. ϑδῖμη: ,516 θη ἄθηῃ σϑίβο]ιθ αοὐΐθθ Ζὰ ἰἤσοιη πδοθο 1] 
Ζαυ οἸκρονοβοη᾽. 

20 Ἡϊοῦ, 0 24. 35 5έθῃῦ πδο) βαϊπναμ ἰκοῖπο ᾿πίουριιποίϊομ, (ΟΥ̓ 
ΔΟΒΟΏΤΟΙΟΥ ἴαβδίθ ὙΠ ΒΟ ΘΙ Π] 10. γα ἃ15. ,ψαχση. Ἰραυπ δύση ΟΔ 
βόπαι παὶῦ ἢ ἀρογοῖμ. 28 δὰ τηϊπηΐζα ἰπητὴ} ὁ μεχρότερος; ἀὰ8 ἀπβὶπηΐρο 
᾿τηπιἃ ἤπᾶοί βοὴ. πο ἴθ Ὁ ππᾶ ροϊαπρίθ ΠΥ ΒΟΏ ΘΙ] 10 115. Θἰπι . δῦ. 
πὰ Π ἀϑοῃν ἴῃ ἄθη φΟΙ ΒΟ θη. ἰοχύ. 31 ἴιν0] τίγε, ᾿πβύγιτηθηία 8, ἄν οὶ 
βΆ]οΙοπ. ἀπο Μο. ἸΥ͂, 80. 5(ομύ. ---ὀ 5171] εἰσίν «ὑοπὶ Κῦππίθῃ 518 
ὙὙ0]1 ρ]6 101) βθίῃ δ᾽ 5. σὰ 41. ΠΠ, 4. 
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σα] οΙ Καὶ ὃ 82. σ]ΟΙ Καὶ β᾽ἃ θα ΠπΠ ΡΠ] ἴῃ ΘΟ 881 5 α}- 
ἀπ ἢ γορ]απά ιν 561 ἃ ΠΪ550. 7811 αἰ βαμδ 1 : ϑυϊρ] θα τη 

ἰχγὶβ 8} πὶ ΡΠ] ἀθάα}ρ, σαπποί θαι) ᾿χΥ18 18} ἢἱ οαϊοτούαβ. 

88. ἀστᾶπη ΤᾺ] 15. ΤΟ Δ Πμ65. 88 ἀλα})] Δ} 8. ΠῚ} Ὠ]Δ 1 πα ] 5 
ηἶδ γϑὶῃ αὐ] καπβ, 18} αἸΡῚΡ: ἀπά] θὸι. μὰ θα ]Ρ. 84 Ὁ] 8 πη 

ΒΌΠΙΒ ΤΙ 8 τη ] η 5. 18} αὐἹοκαημβ, 18} αἸΡῚΡ: 881 Πηδηπὰ 

αἰδοῖα. 181} νοὶπαναρκ]α, {ὙΠΟ μ8. τηούαν]θ 18} αν ὐα 126. 
90 8} σαβιῃ]οάα νὰ} παμαπρο] ΤΥ ηῚ ὈΔΥ ΠῚ 5618 81] ]1η. 

90 ΒΡ Ρᾶπ ἱπὰἃ 811Ππ|8 ΕΔΓ ίβαϊθ 6 τηδῦ! 61 11} ἸΠ]ΙηΔ ; υὰ -- Τά 

7. αὐσαρσδηαβ ἴῃ σα ΡῚ5. ΕΔΥΘΙβαϊ 5. ἈΠ Κα 0148. 9.1 Ρᾶ}- ἫΣ τὰ 

ἘΠ 881 αἰπὺ ἰῃ ΡὶΖαὶ Ὀδθχο 561 νὰ {γαγδαγηΐα, 14}} αἱκαπ- 

πᾶπθὶ βαΐθὶ δηα Κα Ὀ] ἃ ἴῃ γᾶ Ζηδ ΡῚ5 Εἰ  ΘΙβαῖαι5, ὈΥΙρΟΔΠα6] 
Αἰ θαἸδίσαθη Ὀ]ΒΆη15 898 181} βἰδηάδηαθὶ ἰαασα [οὔπη 18 

αἰταγο στοίαμα οι, ἀπθραπη παίΐαμ οὔ η8 15. ὑαρτδ πη] 7841} 5Κα ἃ 

Ν ’ ᾿] Ἦ ο ς [φὲ Ἂ ει Α ΕὙΨ - 

της, χαὶ τίνι εἰσὶν ὅμοιοι; 82 δμοιοί εἰσιν τιαιδίοις τοῖς 
) -“" “- Α͵ . 

ἐν ἀγορᾷ χαϑημένοις χαὶ πιροσφωνοῦσιν ἀλλήλοις καὶ λέγου- 
Ἵ δὴ ᾧ δ ὦ - ) 2 ,ὕἷ Ψ Α ἰοόα τς 

σιν Ηυλήσαμεν ὑμῖν χαὶ οὐχ ὠρχήσασϑε, ἐϑρηνήσαμεν ὑμῖν 
᾿. γ ’ ξ ΒΝ] ’ ς ᾿ 

χαὶ οὐχ ἐχλαύσατε. 88 ἐλήλυϑεν γὰρ Ιωάννης ὃ βαπετιστὴς 
, 2 5 ΄ 

μήτε ἄρτον ἐσϑίων μήτε οἶνον στιίνων, χαὶ λέγετε “Ιαιμόνιον 
2 ᾿ ͵ ι ΕΝ Ἶ 
ἔχει. 34 ἐλήλυϑεν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνϑρώπου ἐσϑίων χαὶ “τίνων, 

ΝΠ 2 Ν ἘΜ ͵ Ν γ , ,ὔ 

χαὶ λέγετε ἰδοὺ ἄνϑρωπος φάγος χαὶ οἰνοπότης, φίλος τελω- 
- Ἀ -" ,ὔ Ν ὩΣ 

νῶν χαὶ ἁμαρτωλῶν. 8ὅ χαὶ ἐδιχαιώϑη ἡ σοφία ἀπὸ τῶν 
7 ΄΄“-" 

τέχνων αὐτῆς ττάντων. 
᾿] , Ὁ Ν 2 - 

86 Ἡρώτα δὲ αὐτόν τις τῶν Φαρισαίων ἵνα φάγῃ μετ’ 
2 “- ᾿Ν 7 Ὁ Ἂ υ . ᾿ ΩΡ, ἣν , 2 , 

αὐτοῦ" χαὶ εἰσελϑὼν εἰς τὴν οἰχίαν τοῦ Φαρισαίου ἀνεχλίϑη. 
΄ ᾿Σ το ν - ἄν 

517 χαὶ ἰδοὺ γυνὴ ἐν τῇ πόλει ἥτις ἦν ἁμαρτωλός, καὶ ἐτιι- 
- σ΄’ ,ὔ -Ὁ- ων 

γνοῦσα ὅτι χατάχειται ἐν τῇ οἰχίᾳ τοῦ Φαρισαίου, χομίσασα 
Ρ] ’ ᾿ - ᾿ »-» 

ἀλάβαστρον μύρου 88 χαὶ στᾶσα ᾽ταρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ 
2 , ,ὔ 2 4 » - 

θπείσω χλαίουσα, ἤρξατο βρέχειν τοὺς πόδας αὐτοῦ δάχρυσιν 

52 Ζι ρναυποάθαιμη δύ ἂτπη Ττὰπαθ ὈΘΙΡΌΒΟΙ ΤΙ Θθοπ., Πα ιπι᾽, 5. Μί. 
ΧΙ, 17. 14π πὶ ΟΔ, 11} πὶ Ἅ1.. 388 ρτοίαπαοὶ, ἅ16 μαπάβοῃγ. ρυοιίδηάθὶ. 

352. 184π π1} ἀἴοβθ δββι πη] αϊου ἴα ὐάθχ Ατρομηίθιβ ἢπΥ ΠΪθΙ, νρ], 
ΟἸπ]οϊπηρ ὅ 24, 8 ὙοΥρΊ. ρου ἄθπ β'ππ ἀοὲ 5616 σὰ Μί. ΧΙ, 19. 
56 ἴπᾶ 511π|8] αὐτόν τις Ὁ ἴΐνυρ --- τις αὐτόν; ἄοοῃ Ἰὰρ ἄϊθ απηβίθ!] πη ρ’ 
Ἰ6ἄθπι ἁ)ουξοίζου. πᾶῖο. 87 Ἀ]αθα]δίγαι) ἀλάβαστρον, ἀον Ζιδαΐ ἀθ5 1 ψ]ὸ 
ἄογ ἀθ5 στ ἰπ Αναν κβαϊσκβαυβ ΝΟ. Υ͂, 14. 88 15] αὐτοῦ --- Δ τοῦ ᾿Ιησοῦ. 



182 Τοῦ ὙΠ: 

ΒΔ 115. 561Πη18. ὈΙΒγαΥ Ὁ, 140 Κακίάα [οὔαχη 18. 18 σαβα! θοάα 
Ρβδιησηα ὈδΙθᾶηᾷ. 39 σαβαγαη 5 ΡῬᾷη 88. ΕΔΥΘΙΒ8 115, 586] 

ΠΑΙΠαἰν ἴηα, ΤΟαϊ4ἃ 518 8δ΄η5 αἰρᾶπαβ: 88 1 Υ681 ριδαίοίαβ, 

Κα Ρ0α] ρᾶὰ ἤγο 1811 ὨΥ]]ΘΙΚα 50. αἰπὺ 561 θ}1} ΠΏΙη8, 

Ραΐθὶ ἔγαγϑαχύα δύ. 40 18} Δηα Πα ἤδη 45 Τοθὰ8. (Ὁ ἀὰ Ῥαϊ- 

ἰχ8ι: ΘΘΙΠηοΠ, 5.81 βὰ8 ἔνα αἰρᾶμ, 10 15. 4}: [αἰϑαυ, αἰΡ. 
41 ὑγὰϊ αα]ΡῚ5 Βα] 5 γοϑὰη αἀα]ρ ΠΑ 1{}111 Θ.ΠηΔΙΏΤη8ἃ ; 81Π8 

5Κα]8α 5καύο ἢπιΐ πππάδ, 10 ΔΗ Ρᾶ1] Πηνΐ ὑἰραηβ. 42 πὶ Πᾶἃ- 
ὈΔ Πα 8) ρβᾶη ἤναΡΙῸ ἀβϑρθθθῖπα, ὈΔ]1ὴ ἵγαραΐ. γα ρθαν πὰ Ρ]ΖΘ, 

(ΠΡ, πιδ1]5 'ηὰ ᾿ΠΠ]04 Ὁ 48 δηαῃαῆεπαν Ρᾷη θπηοη 48}: βᾶπδ 

σα ΘηἾα ΡΔΙΏ]ΠηΘῚ ΤηΔηΔΟΖο ἰτασαΐ. βᾶγαἢ 5. 6} αι ᾿Πη1Πη8: 

Τα, βίαι] 468. 44 18} ρσανδηα]απθ 51Κ ἀὰ ῥ͵χαὶ αἴποῃ 
4 ἀὰ οι πο πμᾶ: οαΒΔΙ ΠΥ ρΡῸ αἰποη ἢ δύραρραῃἋ]η ἴῃ σαγα 

χαὶ ταῖς ϑριξὶν τῆς κεφαλῆς αὐτῆς ἐξέμαξεν, καὶ χατεφίλει 

τοὺς σπτόδας αὐτοῦ χαὶ ἤλειφεν τῷ μύρῳ. 89 ἰδὼν δὲ ὃ Φα- 
ρισαῖος ὃ καλέσας αὐτὸν εἶχτεν ἐν ξαυτῷ λέγων Οὗτος εἰ ἦν 
χιροφήτης, ἐγίνωσχεν ἂν τίς καὶ πτοταττὴ ἡ γυνὴ ἥτις ἅτστε- 
ται αὐτοῦ, ὅτι ἁμαρτωλός ἐστιν. 40 καὶ ἀποκριϑεὶς ὃ ᾿Ιη- 
σοὺς εἶττεν πρὸς αὐτόν Σίμων, ἔχω σοί τι εἰπεῖν, ὁ δὲ ἔφη 
Διιδάσχαλε, εἰπτέ. 41 4 ύο χρεοφειλέται ἦσαν δανιστῇ τινί" 
ὁ εἷς ὥφειλεν δηνάρια πτενταχόσια, ὃ δὲ ἕτερος πεντήχοντα. 
42 μὴ ἐχόντων δὲ αὐτῶν ἀποδοῦναι, ἀμφοτέροις ἐχαρίσατο. 
τίς οὖν αὐτῶν, εἰχτέ, τιλεῖον αὐτὸν ἀγαττήσει; 48 ἀπτοχρι- 
ϑεὶς δὲ ὃ Σίμων εἶπτεν Ὑπολαμβάνω ὅτι ᾧ τὸ πλεῖον ἐχα- 
ρἰσατο. ὃ δὲ εἶσπτεν αὐτῷ Ὀρϑῶς ἔχρινας. 44 καὶ στραφεὶς 
πρὸς τὴν γυναῖχα εἶσχιεν τῷ Σίμωνι Βλέπεις ταύτην τὴν γυ- 

89 τοῦϊάα 515 δἰῃ8] εἶπεν ἐν ἑαυτῷ; ἀουθ]οΠοΥ πἄτθ αἰπάτητηα. [ἢ 
οὗνγᾶβ ΔΙάθυῸ ΠῚ βἴηηθ ᾿ἰϑύ δ'π8 Ζυροβοίχῃ Μί. Ὑ, 40 1α)αὶ [11]10}0 Ρβᾶπ5 {τ|- 
Ἰοπᾶδηϑ ᾿ἰζυὶβ αἰπαπθ, 1 Ο. ΧΙ, ὅ {γα ρνα πὶ β Κορ 561π αἷη τὰ ἑαυτῆς 
παπᾶ Ῥαίαϊποὶ Μί, Χ, 28 πὶ οροῖὶρ ᾿ἰζνῖ8 βᾶη8 πβαϊπηδηδῃβ 161κὰ βαίαϊηοὶ, 
40 ἄυ Ῥαϊίγαι)] πρὸς αὐτόν, ροδηπάοντύ πὸ ἔς ,δὰ Ῥοίγαπι᾽. ΑΘΏΠΙΟΗ ὁ 
αἰχιῦ Βππομῖ: Κηοη οοὐ᾽Ἁ, 41 ἀυ]ρὶθ. 5]κ14 8] χρεοφειλέται; ἀαϊαν [αἱ- 
Βα 5]κα1α [,6. ΧΥ͂Ι, ὅ. γβίουθθ ἰϑδύ υἱθ] 161 ὁ ἴῃ οἰποιη ΟυίΘ Ζὶὶ ΒΟΠΤΘΙ θη, 
5. ατίπημη ὅτ. ΠΡ. ὅ98. 42 αὐτῶν [ς6}]0. --- Ἀνάρτο ἀβροθοῖπα)] ἀπο- 
δοῦναι, Ἰαῖ. ,απᾶο τοάδουοηθ᾽. 16 ρου Ἰθο ῖβοηθ. βύγαούαν ἰδ πυ 110} ἀθου- 
Βοίχί ΧΙΥ͂, 14. Ἐριι. 1Υ͂, 28. 48 βαπὰ ραγοηα βᾶπηη)6 11 ὑπολαμβάγω 
ὅτε ᾧ; Ὄδου ἄαβ χυροβοίσίθ. βᾶπὰ 5. σὰ 1, 4; ὅτι [6168 44 4} ἄα ϑεῖ- 
τιοη8} εἶπεν τῷ Σίμωνι Ὁ ἰΐ νρ --- τῷ Σίμωνι ἔφη. --- -ὀ αἱραρραπάϊπη] 
εἰσῆλθον, Δυ α]]θπᾶθ νοσδηάογαμρ ἄοι δ χιιούι, --τ ἴπ ρσαγτά Βοϊπαπα] σου 
εἷς τὴν οἱκίαν, 5, κὰ Μί. ΥὙἼΠ1, 8. --- πιῖβ πᾶ ἰού τηθμδη8} μοι ἐπὶ 



Ικοὰ5 ΥΠ. 188 

Ροίπαπα ναὸ τνἷβ ἃηἃ [Οὐ Π5 ὨΊΘΙ ΠΔ 8 ἢἱ σα: 10 51 ὑαργ δ 

βθ᾽ πα) σα παῦϊα, τη οἰ πλ 8 [οί η8. 18} Κα ΒΘΙ διὰ ὃ]1- 

ΒΥ. 40 πὶ Κιυκίο5. τΐβ, ἰν 5ὶ, ἴτπιὶ Ραιη οὶ ἱπηδ ] ἅ]ὰ, 

πὶ βυαὶϊ ὈΙΚαΚΊαημ. [Οὐη8 Π]θῖη8η8. 40. ἃἰθγὰα παῦρα πηρὶ- 

παίὰ πὶ β ]Ὀθο 65, ἱρ 81 θαϊβαπα ραβα] θοδ Οὔπη5. ΠΟΙ ΠΔΉ8. 

47 ἴῃ ΡὶΖοὶ, αἷρὰ Ρι8, «ἤοίαηαα ἔΓαν Δα 618. 1108 ΡΟῸΒ γηὰ- 

ΠΔΡΌΠΒ, πη ἔπΠ]οὰ ἢϊα: 10 ΡΔΠΠ16Ὶ 161}}] ἢ’α]οίαα,, 161}}] 

ἔΠο. 48 ἀρὰ} Ρὰῃ ἃ ᾿χαϊὶ: ἀἤοίαπαα Ρὰ5 {ταν οὶ 8 
Ροΐποβ. 49. 18} αἀπριπητη Ρὰϊ ΤΡ ΠΔΙΠ  Ὀ] Δ 88 αἰρδῃ 
ἴῃ 515 Β]ΠὈΔΠ}: ἤγὰ8 88 ᾿ἰδβῦ, 8861 ἔγαυ ΔΌΣ ἢ 15 ἀἤθίαι Ὁ 560 ΤΡ 
ἰβ (Θὰ Ρᾶπ ἀπ Ρἰχαὶ αἴβοη: ρα] Δα Θ᾽ η5. Ροπα ραπαβα ΡῈΚ, 
Θαρο᾽ ἴῃ ΟΌΥΔΙ]. 

- ΕῚ -" ,ὔ ᾿] Χ Ως , [᾿ὲ Ν Ἂ , 

γαῖχα; εισῆλθόν σου εἰς τὴν οἰχίαν, ὕδωρ μοι ὃπὲ πόδας 
Ἶ Ἂν δ , Σ « ὃ ̓ - ὃ ἐκ σ γ ξέ Ἃ 

μου οὐχ ἔδωχας" αὕτη δὲ τοῖς δαχρυσιν ἔβρεξέν μου τοὺς 
; Ν᾿ τος ἡ ΄ 3) 

πόδας καὶ ταῖς ϑριξὶν αὐτῆς ἐξέμαξεν. 45 φίλημά μοι οὐχ 
᾿ 2 χὰ “"" 2 -- 

ἔδωχας, αὕτη δὲ ἀφ᾽ ἧς εἰσῆλϑον οὐ διέλειττεν χαταφιλοῦσά 
Ν , 2 , Ν ’ 2 ΒΥ 

μου τοὺς πόδας. 406 ἐλαίῳ τὴν κεφαλὴν μου οὐχ ἤλειιμας, 
τ; Ν , . ν ,ὕ τ ͵ , 

αὑτὴ δὲ μύρῳ ἤλειψψεν τοὺς πόδας μου. 47 οὗ χάριν, λέγω 
2 τῳ δ 

σοι, ἀφέωνται αἱ ἁμαρτίαι αὐτῆς αἵ στολλαί, ὅτι ἠγάπησεν 
μ κα ΣΝ, 2 Ὁ 23η} 2 - ἘΣ ᾿ 

πολυ" ᾧ δὲ ὁλιγον ἀφίξται, ὀλίγον ἀγατιᾷ. 48 εἶπεν δὲ 
, ,ὔ, , « ς , πων Ὅν, « 

αὐτῇ «φέωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι. 49 χαὶ ἤρξαντο οἱ συνα- 
- Ί ρας [4] 

ναχείμενοι λέγειν ἐν ἑαυτοῖς Τίς οὗτός ἐστιν, ὃς χαὶ ἁμαρ- 
’ ΠΣ Ὁ Ν Ν Ν - 71 , 

τιας ἀφίησιν; ὅ0 εἰστεν δὲ πρὸς τὴν γυναῖχα ᾿ΠΙ πίστις σου 

σέσωχέν σε, πορεύου εἰς εἰρήνην. 

πόδας μου, ὙΘΥΤΑΙΒΟΙ Πρ ΖΎΓΘΙΟΙ Ἰοϑατίοπ μοῦ ἐπὶ πόδας Β (1, δῖπ μου 
ἐπὶ πόδας) υπὰ ἐπὶ τοὺς πόδας μου ΑὉ οἵ ρ5 γρ; ὙΔΕΣΒΟΒ ΘΙ Π] 100. βὐατησηῦ 
ΠΙΘΙΠΔΤ5 8115 ἔ: 15] ἐπὶ πόδας μοι. --- (ἀρτγδτη Ββθὶ παῖ] τοῖς δάκχρυ- 
σιν; ἀαθ ῬΟβΒΘΒΒΙΥ͂ ὙΥΔΒΥΒΟΠΘΙΏ]1Ο ἃτ85 ἔ (Ὁ ἸΔΟΥΪΠΙΪ5. 5118). 45 πῃ 
1441] εἰσῆλθον οᾶον εἰσῆλθεν" --- [ούμπβ τηθίπδη8] μου τοὺς πόδας, 
5, Ζὰ Μί. ΥΠ|,3. 417 ἐγαναυγμίθὶ5 1208 ΒῸΒ ΠηΔΠΔΡΌΠ8] αἵ ἁμαρτίαι αὐτῆς. 
αἵ πολλαί Βα --- αὐτῆς αἱ ἁμαρτέαι αἵ πολλαί, 10} γρ ,οἱ φρϑοοαία 
πημ]α᾽, Ὁ Η2] αὐτῇ πολλά. 48 5 ἐγαγαυτηίοῖβ βοῖπ05] σοὺ αἵ ἁμαρτίαι 
Βῖπ ΑΒΗ]; Ῥ τὑὃὈὶγρ σοι αἵ ἁμαρτίαν, ἀθ6γ ἔ , {101 ρϑοσαία ἐμα᾿. 49 5661] 
ὥς, 65 [6810 χαΐ, --- αῇθία!] ἀφίησιν, πίοι οοπβθουέϊγοι τοϊαὐνβαύς (Κ ὅΠ]6Σ 
ἴπ Βατίβο) ὑϑυτη. ϑὐπαϊθη Ὁ. 131), βομάθυπ (ΟΥ̓ ΘΟΠἤ ΠΟΙ 5011 ἀὰ5 γου- 
ΘΟΌΠΟΝ6 ὈοΖθισῆποπ, ΥΩ]. ὙΠΠ, 25 Ἦγνδβ 511] 58 οἱ 78} νἱπάδῃι [ιν θῖα- 
ἀἸΡ 16} ναΐπδιη, νὸῸ ἄου σοπήπποίίν πηζυ]ᾶδβὶρ γἄσθ. 50 10 15 48} βδῃ] 
εἶπεν δέ, 10 15. πδοῃ ᾧ χυροδοίζί: ,1ρ86 ἀυΐθιῃ αἰχίῤ᾽, 



184 Τποὰ5 ὙΠ]. 

αι -- 1 ΥΠΙ, 1 948} νὰ ὈΠΡ6 [ἴαι βαὐδ] οἱ 1411 15. νγαϊοαδ πᾶ 

θδιγρΒ. 18} ΠΔΙΠ]ΟΒ. Π]61]8 18 18} γα }] 5011 0η 45 μι παδηραγ]ἃ 

ΟἽ Ρ8, 718} Ρὰ] ὕγα} 1} 121 ᾿πηΠ18, 2. 18} 4ΙΠΟΠ5 ΡΟΖ6] γϑϑαῃ ο816- 

ἰΠπο 08 ΔῃΙη8η6 Ὁ}118116. 18 βϑα 6, 184} Μαγ]α 561 παϊΐαηδ, νὰ 

ΜᾶράδΙθηθ, τι8. ᾿ΊΖΆ16 1 τ] Δα] ασ. ὉΠ] βΟπ5. βῖρθαπ, 8. 18} 

ΤΟΠδπΠπΠ8 46η8 Καβίη5 [Δπγαρασο] 5. ΗΘΥΟᾶθ5. 78} ϑαθαππδ Δ} 

ΔΉΡΑΤΟΒ ΤΠΔΠΔΡΌΒ, βοΖοὶ Δ Πα ἢ] ΘΠ 1Π| τι8 ΔΙ ΟΊ ΠῚ] 561} 811]. 

6 --ς 16 4 Αδαυπηδηδίπη βᾶιι ΠΪΠΠΙΠ 8 ΠῚ τηϑηδο δὴ 8} Ρ81ΠῚ Ρδ 16] 

δ. 986 ἡ». Ῥδαγρί ραἰ ἀ]θάπη. ἄπ πηπηᾶ, 4Ά} βδ Πι σα] αΚοη: ὅ π΄- 

ΤΠ 5818 5 ἃ βα]δη [Γαϊγὰ 56] 8118. 181 ΠΡ ΡΩΠΘΙ 848180, 

Β.1η οΔαΓα5 [ΔΙ νἱρ᾽, 718 σού ἀδη «γ 81}, 184} [ἸΡῚΟΒ Π]1η]- 

ΥΠΙ, 1 Καὶ ἐγένετο ὃν τῷ ἑξῆς καὶ αὐτὸς διώδευεν 

χατὰ πόλιν χαὶ χώμην χηρύσσων χαὶ εὐαγγελιζόμενος τὴν 
βασιλείαν τοῦ ϑεοῦ, καὶ οἱ δώδεχα σὺν αὐτῷ, 2. καὶ γυναῖ- 
χές τινες αἵ ἦσαν τεϑερατιευμέναι ἀττὸ σπυνευμάτων ττογηρῶν 
χαὶ ἀσϑενειῶν, Π]αρία ἢ χαλουμένη ἸΠ]Παγδαληνή, ἀφ᾽ ἧς δαι- 
μόνια ἑπτὰ ἐξεληλύϑει, 8. καὶ ᾿Ιωᾶννα γυνὴ Χουζᾷ ἐτπειιτρό- 
που “ΠΙρώδου χαὶ Σουσάννα καὶ ἕτεραι πολλαί, αἵτινες διη- 
χόγουν αὐτοῖς ἐχ τῶν ὑπαρχόντων αὐταῖς. 

4 Συνιόντος δὲ ὄχλου πολλοῦ καὶ τῶν χατὰ πόλιν ἔττι- 

σορευομένων πρὸς αὐτὸν, εἶττεν διὰ τ᾿αραβολῆς. ὅ Ἐξῆλϑεν 

ὃ σπείρων τοῦ σπεῖραι τὸν σπόρον ξαυτοῦ. χαὶ ὃν τῷ σπεί- 
ρειν αὐτὸν ὃ μὲν ἔττεσεν πταρὰ τὴν ὅδόν, χαὶ κατεττατήϑη, 

ὙΠ1, 1 γϑι]αβΡ]Π1οπα5 (ἅπαξ εἰρημένον) αἴθ παπαβομτι πᾶὸὴ ὉρΡ- 
βίχπι, βΙῸΡΒΡΙΠ]οπαθ ΟἹ... 2. ρα ]οκίποᾶοβ, 416 Βαπαβο νυ ρ8] ΘΠ] πο 4085. 
8 ἰαυχαραρρ,]πθ, ἀ16 ΠαΠἀβομυὍ ἀπὰ ἀ16 ΠΘΥΔΌΒΡΘΌΘΥΙ (αιι5θ. . ΜαβΒηΙ ἃ ΠΕῚ 
Γαυταρ ρΊπ5. παρα ἀοάπη, 416 Πδπἀβοῃγ δηαθαμίοθάσθη. 4 Πα ΠΙ8ΠῚ, 
α16 πᾶπαἀβομτιρ πὰ 410 ΠΟΥΔιΒρΘ ΘΟ. (πὶ Μαβϑυηδηι Πῖὰ ἢ 1 Π|81}) ἩΪΠΙΠΊΔΤΩ, 
5. Ζὰ ΥἹ, 17. ὅ ραϊτυδαπ ἀϊθΘ παπαβοιτ, ΟἹ, ραίγααοῃ. 

ὙΠ], 1 ὉΠΡ6 αἴαν Ραΐα}] ἂν τῷ ἕξῆς; αἴαν βαΐα ἰδύ οἷπ ἴπ ἄθῃ ἰοχύ 
ΒΟαΥΆΠΡΘΠΟ5. ΡΊΟΒΒΘΠΙ Ζὶ Ὀ1Ρ6; νρ]. 1,06. ΧΥ͂Ι], 8 Ὁ1Ρ6 μετὰ ταῦτα, ΤΥ͂, 2. 
5. ΧΙΠ, 86 Ὀ1Ρ6 ὕστερον. ---- οἱ 8] καί; οἱ σαροπούψύ (γρ]. σὰ ΥἹ, 12); 
74} δύο. ὙγΘΡΌ]ΘΙ θη. 50110η. 2. αἴποηβ] γυναῖχες; 65 [6811 τεγὲς. --- 18} 

Μαι74] Μαρία, 78} συρεβοίχί, ΑἹ, παῦροι Μαριάμ. --- υδΙἀα]οᾶπι} ἐξε- 
ληλύϑει ἴπ ΡΥ ΘΙΟΠοπμάον. β(6]]ὰπρ,. 8 ἴ] αὐτοῖς Β ο61{ 2 γρῖθα-- 
αὐτῷ. 4 Βϊυμιηδι}} ὄχλου, ἄθτ Ῥ]ατ] οἷπθ ρον ῶθυ ἴὰ ατ. ἀπ Τιδύ. 
πη ἀρ5. ΟὙἸ ΘΟ ΙΒΟΠΘ πη: ,ὙΥΠΥΘ μα ο᾽η 6. ΟΊ ΟΒΒ6. γΟ]Ἰ ΒΘ ΠρῸ ΔΊΟἢ. γοπ ἄθποιῃ, 
ὍΘ] 6 βίασύ [τ βίααὺ χὰ ἴἢπη ὨϊπΖορθη, ΖυβατητηθΠ]ζατη ἡ, δ ΠῚ110) ΔΊΙΒΒΘΥ 
θη. ἂῃ ἄομῃ ὈοίγοΠ θη ἄθη. οὐὔο ὑγοΠπμα ἴομ᾿᾿ (ΔίΘγου), 50 ἀδθ5 τῶν --- ἐπι- 
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εἶθ ἰγοῖαῃ Ρμαΐα. 6 78} Δπθαν σα γαιβ ἅμ βίαϊηδ,, 8} τ|51- 

Ἰαπαΐα φσαραθγβποᾶλ ἴῃ Ρχοὶ εἰ Παθαϊάα αἸΔΙ γ θὰ. 17 8} 

51πὶ σα ταιβ ἴῃ Πϊἀσπϊ ΡαΌΓΗΪγ 6, 78}} τ] ΒΚ ΘΙ Πα ΔΒ. Βα] 

Ραπτπὐα5. αὐ ηγαριἀθάπη Ραΐα ; 8. 181} ΔῈ ραν ραγαι5 ἃ μὰ ΔΙ ΡΡαὶ 

σοδαὶ, [ἢ πϑκοϊποᾶα 18} αν ἀκτῶμ ὑαὶ απ απ Πα [}}. 

Ραΐὰ βᾷπ αἰβαπᾶβ πἰνορίαα: βᾶθὶ παραὶ αβοπὰ ἀπ ΠΔιΙΒ]8Π, 

σδμαπβ]αῖ. 9. ἔγομ απ Ρᾶμ ἰπὰ ΒΙΡΟΠ]Ὸ5. 15. αἰ ΡΔμαΔη8. ᾿γὰ 8178] 

80 σαακο. 10 10 15. 40: ἰζυὶ8 αὐρίθαμπ ἰδῦ πα μΠὯ ΤΠΟΒ 

Ρ᾽παϊπαββαϊι5. ΘἼΡΒ. 

ΙΡ Ῥαΐπι πραγ αΐηι ἰπ ΘᾺ] ΚοΙ, οἱ Βα Πγϑη ἀλη 8 ἢἱ ρ581- Ξ ΥΣ 

᾿γαῖϊηδ 8} ΘᾺ ΔΒ] Δ Δ 5. πὶ {γᾺ }]]ηἃ. 7 109 

11 ΑΡΡὰπ μαΐδὰ δῦ 80 ρά]ακο: βαΐα ἔγαὶν ἰδὺ νδυγα ὍΣ . 

κ - “Ὁ 2 κα 

χαὶ τὰ πιετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ χατέφαγεν αὐτὸ" 06. χαὶ ἕτερον 
ΠΡ : Κι ν , ν ᾿ γξ , ν ᾿ ΡΟ, ἔπεσεν ἐπὶ τὴν στέτραν, καὶ φυὲν ἐξηράνϑη διὰ τὸ μὴ ἔχειν 

, - 2 - 

ἰχιιάδα. 1 χαὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐν μέσῳ τῶν ἀχανϑῶν, καὶ 
- ἂν 2 , ΡΥ αος ψ ἐ ἢ 2» 

συμφυεῖσαι αἱ ἄχανθϑαι ἀτιέπνιξαν αὐτὸ" 8. καὶ ἕτερον ὃ7τε- 
- 2 σεν εἰς τὴν γῆν τὴν ἀγαϑήν, καὶ φυὲν ἐποίησεν καρπὸν 

« - ΡΥ 2 

ἑχατονταπλασίονα. ταῦτα λέγων ἐφώνει Ὃ ἔχων ὦτα ἀχούειν 
2 , , 2 - 
ἀχουέτω. 9 ἐπηρώτων δὲ αὐτὸν οἱ μαϑηταὶ αὐτοῦ λέγοντες 

, ΒΩ ς ἜΤ -"Ὕ τίς εἴη ἡ παραβολὴ αὕτη. 10 ὁ δὲ εἶπεν Ὑμῖν δέδοται 
γνῶναι τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας τοῦ ϑεοῦ. 

Τοῖς δὲ λοιποῖς ἐν παραβολαῖς, ἵνα βλέποντες μὴ 
, ᾿ ) - 

βλέπωσιν καὶ ἀχούοντες μὴ συνιῶσιν. 
»" , λ 

11 Ἔστιν δὲ αὕτη ἡ παραβολή" ὃ σπόρος ἐστὶν ὁ λόγος 

10 15 6416 Βαπαβουῦ, ΟἹ, 6515. 

πορευομένων γοὸπ ὄχλου αὐμπᾶπρί. ΠΘῚ ροίϊβομῃθ Ὡθουβοίζου ἃ0 6. ΠΔΠΠῚ 
χαΐ αἷθ πᾶ’ ὑπὰ Ζορ ἄα8 ραγίϊοἱρ συγιόντος (οὔθ᾽ συνελθόντος Ὁ), 
ΔΘ ἢ δὰ τῶν --- ἐπιπορευομένων; ἀἴθ56 ἀυπαββιηρ' πὰρ θη. Ῥ]πταϊ ρσϑαὰ- 
ΠΙΆ ΠΆΤΤΗ ΠΩ βοὔδηη γὺη ὨΪΠΠΠὰπὶ Ὑουη]αβϑὺ παρθη. 8. ὑαϊ παπία! μπι πα {81} 
ἑχατονταπιλασίογα; ἰαἰπμαπέαϊ παπᾶ ἃπο} 1,06. ΧΥ͂Ι, 6. 7, ἰ(αἰμαπίομυπᾷ 
ΧΥ, 4, ΘΌθη50 Βιπίθῃυπα, δῃίαυξομιπα, πιαπίθμυπᾶ. ---ὀ ῬΡαίΐία Ρδη] 
ταῦτα, βᾶπ Ζυροδοίχί. ---Ἕ[. ἀπ Ἠδι5]8Πη7] ἀχούειν, 50 πὰ Ὠΐογ, Ὑδησθπᾶ 
ΧΙΥ, 85. Με, ΤΥ͂, 9. 28 παυβ͵αηάοπα ἴῃ ἀθυβθ] "61 ἐΟΤΊΊ6] 506}. --- ρΆΠαιΒ- 
741] » Ογ6 Δ10 ἢ} ὙΙΤΚΠΟΝ᾿. 10. οἱ βαί ῃγαπᾶδμβ πὶ σαβαϊ ῃγαῖπα 18 ρΆΠαυβ- 
δπάδηβ πὶ ἔγαΡ]αῖπα)] ἵνα βλέποντες μὴ βλέπωσιν χαὶ ἀκούοντες μὴ 
συνιῶσιν, » ἀδτηϊέ 516. ΟὔγΟ] βϑῃμθπα πἰομῦ πἰγΚΊΠΟΝ 5θῃθη πᾶ οὔ] πὶσκ- 
ἸΙοἢ Βότοπα πομξ νογβέθμθπ᾽, 11 δρΡβᾶὰπ βαία 15] ἔστεν δὲ αὕτη; γοῖ- 
ἁπάοτίο υου βίο] πην΄, 
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12 10 ΡὰϊΪ γριὰ υἱρ' βίπα βαϊ Πδιιϑ] μι η8., ῬΆΡΓΟ] αἰπαῖ} αἸὰ- 
θα] 8 180} ἀΒΗΪΠ1Ρ Ραύα γαυγὰ αἱ ΠδΙγ θη 126, οἱ ρα] ]δπ- 

ἀΔΠ5 ΠῚ σἝΠΙβαϊηἃ8. 19 10 ΡὰϊΪ ἃπἃ βδιηηηἃ δβὑαϊπϑ, 261 βᾶῃ 

ΠδαΒ] Πα, τὴ] [Δ Πθα 81] Δηἀπ] δ πα Ραΐα γααγᾶ, 18} μὰ] γἂὰτ- 

ΠΠΠ5 πὶ παραμα, 161 ἀὰ τη618. ρ] Δ] ἃ 18}} π΄ τη6 18. ἔτ ]- 
Βθ ὈΠ7]05 ἰβίαπααπμα. 14 10 βαΐα ἴῃ βααῦπμαη8 οϑαναβδπ6ο, 

ΡαΪ 5'πα βα1θ1 ρα β] Πα 88 18} δ ΒδιΓΡΌ.Ω 180} ρα θ θη 78} 

σα Δα ]ΟΡαΙη Ρ᾽Ζ 085 110 1Π815 σαροαπάδηβ αἰ πγαρηδπα 18} πὶ 

ΘΑΥΤΙΒαΔ Πα. 1ὅ 10 βεαΐα 8πηᾶ β᾽Ζ8ϊ] φοῦοῃ 4[1}081, βαϊ πᾶ 

Ραὶ ἰχ6] ἴῃ ΠαΙϊγτΪη Οὐδ ηὰ 7811 56]] ΔΙ 18 ΟΆΠΔ 115] 885 
Ραΐα ναῦγἃ οαΠθαπα 181} Δκτδη ὈαΙτδ πα ἴῃ ῥα] Δ] ΠΔΐ. 

τοῦ ϑεοῦ. 12 οἱ δὲ παρὰ τὴν ὅδόν εἰσιν οἱ ἀκούοντες, εἶτα 
ἔρχεται ὃ διάβολος καὶ αἴρει τὸν λόγον ἀπὸ τῆς χαρδίας 
αὐτῶν, ἵνα μὴ πιιστεύσαντες σωθῶσιν. 18 οἱ δὲ ἐπὶ τῆς 
σέτρας, οὗ ὅταν ἀχούσωσιν, μετὰ χαρᾶς δέχονται τὸν λόγον, 

χαὶ οὗτοι ῥίζαν οὐχ ἔχουσιν, οὐ πρὸς καιρὸν πιστεύουσιν 
χαὶ ἐν χαιρῷ πειρασμοῦ ἀφίστανται. 14 τὸ δὲ εἰς τὰς 

ἀχάνϑας “τεσόν, οὗτοί εἰσιν οἱ ἀχούσαντες, χαὶ ὑττὸ μερι- 

μνῶν χαὶ πλούτου χαὶ ἡδονῶν τοῦ βίου “τορευόμενοι συμτυνί- 
γονται χαὶ οὐ τελεσφοροῦσιν. 1ὅ τὸ δὲ ἐν τῇ καλῇ γῇ, 
οὗτοί εἰσιν οἵτινες ἐν χαρδίᾳ καλῇ καὶ ἀγαϑῆ ἀκούσαντες 
τὸν λόγον χατέχουσιν καὶ χαρποφοροῦσιν ἐν ὑπομονῇ. 

18 116], αἴθ απ άβομυ Ὅν Ζ6. ἴἀηοᾶαὶ, ἀϊθ Παμάβομγ Ἵν [ἈΠΟ ΑΙ. 
15. 1261, α16 Ππαπαβο τ Ὁ 1ΖΘ. 

12. οἱ ραϊαυθ]απδηβ ἢ σαμϊβαῖηα} ἕγα μὴ πιστεύσαντες σωθῶσιν; 
αἴ ποραύϊοη ψγαγὰ π 0 ἢ ρΟὐ ΒΟ ἢ 6. 506. Ζατι γϑυθαπὶ Πηϊίαπι ρΌοΖορθ ἢ, ἀθπὶ 
51 πη (ΟΥ̓ 5001160 πίομῦ ἀπροπιοββοπ, 14 Βαϊοὶ ρΠαιιβ] πα Δ 18 --- Αἰ πγαρπᾶπα] 
οἱ ἀχούσαντες --- συμπνίγονται; θ᾽ σούϊδομθ ἀρθυϑούζου [ἀβϑίθ ππγ] Πρ; 
ἄὯα5 οἱ ΒΟΙΠΟΥ ὙΟΙ]αρθ 8415 τοϊαϊίν, ἄῃγθπα 65. ον δι 10] δῦ ππα πΔ0ἢ 
ἀχούσαντες οἷπ ποιοῦ Πιασρίβαί ὈορΊπηῦ; βοιιϊῦ γϑυ]θυῦ ἃ 0) ἢ ΒΔΙΓΡῸΠΙ 
οθῦ. 56ῖπ τὶ ομθίρο ΒΟ ομππρ' αὐ αἰ μπναρπαπὰ (ΜΘ γον σίοῦ ο5 Ζι πορευόμε- 
γοι) πᾷ Καπη πδοῖ ἄθυ ρ Οὐ ΒΟ πι. βύσιοῦμ πιι τηϊύ ραρραπάδηβ νουθυπᾶοπ 
νγογἄοθη. ΒοΠΘΥΚοηβγου, ἰδ, ἀα85 ἢ ἀπ] 1οὴ. οοηϑίσαϊν.: απο δαΐθπι ἴῃ 
ΒΡ1Ω15. ΘΘοΙ 410 Πὶ συμ, 4] οαπὶ ἀπάϊουίηῦ νου θατη ἃ Β0]]] οἰ θα ἀϊπ0. ---- οππίο 5 
Β.Π οοαπέιν, ΜΟΌΘΪ ἀαχοῖ νορ]αθθαηρ σοὴ χαί (θη βἴηπο δα ρ ΠΟΙ θα δύ, 
ΡΥ ΘΙ ΟΠποπμἃ γοπ 10} γρ  ααοά ὐίοπι ἴῃ ΒΡ1π18. ὁθοϊαϊδ, Ϊ δαηὺ αἱ δυαϊο- 
τααπῦ οὐ ἃ 501] 101] 5. οαπίοβ. βυΠοοαπύαυ. 10 Βαϊ 1261] οἵτινες, Ἀαϊ 
Ζυρθδοίχί, 5, σὰ 1, 4. 
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16. ΑΡΡᾶῃ πἱ τπλπηὰ [πκαγπ ἐδ] 5 ἀ15}}.}}}}0 δὰ Καϑὰ ἃ --- 19 

αἰρραὰ αὐ Τίστ σαβαῦ]!, ἃκΚ ἂπὰ ΤΠ Καν μαϑύα θη. 88 1}10, οἱ Ρᾶὶ 

ἱπησασοαπ δ η5 Βαϊ γαῖπὰ ΠαΠ δα, 
17 ΝῚ ἀκ ᾿ἰβὺ ἃπαϊδαρι Ραϊοὶ ϑυ κα} αἰ γαῖυθραϊ, μ1} Ρ ΠΡ ἐπ 

ἔμ] σὶπ Ραϊοὶ πὶ σακπππαϊᾶδι 781} ἴῃ ΒΥ Κι αι γηἃ ΟἸ]ηΔ]. ; 

18 ϑ πγν πὰ Ὠγαΐγὰ ΠδιΒ6ῚΡ ; ἀπΐο βᾷθ] Πρ, οἸ θὰ ρὰ -- 81 

ἱπηπγὰ, ἴα} βαθὶ πὶ Πα. 1], 78} Ρα οὶ Ραρ ΘΙ πᾶθᾶπ, αἰπίτηδάα ἴο 4: 
αἱ Ἰγη γᾶ. 

19 Αἰϊἀα]οάπη Ρὰμ ἀπ ἰπηπιὰ ἃἰβ6ὶ 18} ὈΤΟΡΙ] 5 18, 18}} Ρὺ ΞΞ 82 

πὶ τηδἰθᾶθπ ἀπάαὶβαπ ἱπηπὰ [απιγὰ τη ηδροῖπ. 20 18} σαύαϊ- ἐμ τ 

δ" γὙᾺ7}Ρ ἱπηπηὰ Ραΐθὶ αἰβοὶ βοῖὶπα 18} ὈΤΟΡ.] 8. ΡΟ πὰ] βύδη- 

ἀαπα αἰὰ σαβαϊῃγὰπ ΡῈ Κ σαϊγ]δηάομα, 21 1Ρ 15. Δμα Π ἃ Δ η6 8 

4} ἀπ ἴπὶ: ἰβροὶ τηθὶπᾶ 14}}] ὈΤΟΡΙ]8 πηθῖπαὶ Ραὶ 5᾽η, ῥα] 

γαι ἢ ΟἽ 5. σΠ ΔΒ] Δ Δ Π85 18} ὑπ] Δ 8. 

29. ὙᾺ7Ρ Ρβᾶμ ἴῃ δἰπδιηηᾶ [116 ἀδρθ 18} 15. ΘᾺ} ἴῃ ΡΒ -- 88 
ΒΚΙΡ 7811 ΒΙρΟμ)]Ο5. 18, 718} 4 ἀπ ἴτπὰ: ρΆ]ΘΙραη] ΠΙΠ ΔΓ μὰ 8, ἜΝ 

᾿)] ᾿ ) , 

160 Οὐδεὶς δὲ λύχνον ἅινας καλύσττει αὑτὸν σχεύει ἢ ὑπο- 
χάτω χλίνης τίϑησιν, ἀλλ ἐπὶ λυχνίας ἐπιτίϑησιν, ἵνα οἱ 

εἰσπτορευόμενοι βλέπωσι τὸ φῶς. 
17 Οὐ γάρ ἐσ στὸν ὃ οὐ ὴγ γεγήσ οὐδὲ : Ὁ γάρ ἔστιν χρυπτὸν ὃ οὐ φανερὸν γενήσεται, 

’ὔ « 2 ’ὔ » Ν 2, 

ἀτεόχρυφον ὃ οὐ γνωσϑήσεται χαὶ εἰς φανερὸν ξλϑη. 
Ὕ - 2 λῚ ’ 18 Βλέπετε οὖν ττῶς ἀκούετε" ὃς γὰρ ἐὰν ἔχῃ, δοϑῆσε- 

ἘΞ ΟΣ δε ο σντ τ ΑἹ ὝΝ τ λις χαὶ ὃ δοχεῖ ἢ ἰοϑή ται αὑτῷ, χαὶ ὃς ἂν μὴ ἔχη, χαὶ ὃ δοχεῖ ἔχειν, ἀρϑήσεται 
2 7} - 

ἀττ᾽ αὑτοῦ. 
ΒῚ 

19 Παρεγένοντο δὲ πρὸς αὐτὸν ἣ μήτηρ χαὶ οἱ ἀδελφοὶ 
-" ᾿] 2 »"Ἢ - 

αὐτοῦ, καὶ οὐχ ἡδύναντο συντυχεῖν αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον. 
90 . Α 5 ᾿ . ) ως. 6 ς Ἅ ω δ Ν « ἢ) ᾽ , 

χαὶ ἀτηγγέλη αὐτῷ ὅτι ἣ μήτηρ σου χαὶ οἱ ἀδελφοί σου 
« - ΝΕ 

ἑστήκασιν ἔξω ἰδεῖν σε ϑέλοντες. 21 ὃ δὲ ἀποχριϑεὶς εἶστεν ᾿ ο 
πρὸς αὐτούς Πϊήτηρ μου χαὶ ἀδελφοί μου οὗτοί εἰσιν, οἱ τὸν 

’, - -ὦμ" - 

λόγον τοῦ ϑεοῦ ἀχούοντες χαὶ σπτοιοῦντες. 
Ὁ» Ἔ: ,ὔ δὲ 7 “- -»" « - .] » ἈΕΒΠῚ ΠΥ ΤΣ γ " 

γένετο δὲ ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν καὶ αὐτὸς ἐνέβη εἰς 
“0 ᾿ « . 2 -“ ᾿ Ύ Ν -» ͵ ,ὕ 

γελοῖον χαὶ οἱ μαϑηταὶ αὑτοῦ, χαὶ εἶσχτεν πιρὸς αὐτούς 41ιέλ-- 

17 βυικΚυπβαιητηᾶ, 416 ΠΑΠἀβοηυ" Θυοκα βδιητηᾶ, ὙοΥΡῚ. 1,.. ΜΟΥΟΥ 
ῬΡ. ὅ90. 

. 19 δηᾶαᾳ}81) συγτυχεῖν, οἷροηι]. ,πβρυθοθοπ᾽, ΙΧ, 61 --- ὑπο- 
τάσσεσϑαι. 20 ἴτηπιὰ)] αὐτῷ ϑ΄ῖπ ΒΏΙ, 1 γρ --- αὐτῷ λεγόντων. --- Ὀαίοϊ] 
ὅτι δῖα 1, 10} --- (6, 
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ΤΠ] ΙΊΒΔΙΥ ; 18} ΟἉΠΡαη. 25. βᾶἢ ΡΠ ὅγ6 ἰδυϊἀθάπη, ἃπᾶ- 

ΒΆ1516ρ. 784}} αὐ! α]ὰ 5κασα Ὑἱη 15. ἴῃ βᾶπδ Πηδ}1θαῖγν, 181} σα Ὁ]]- 

ποάθάπῃ [Δ ὈΙΓΘΚ]α] νϑασραῃ. 24 ἀπαϊραροδηαδηβ ΡῬὰπ π1- 

τα δ ἀθάθη ἰηῶ αἰΙΡαπάδηβ: δ] ]απα, ἔγδαϊϑύπδιη. 10 158 π|- 

ΓΘΙβα η 45. ΟΆΒ0Κ νἱηάδ 184}1} βαιητηὰ γορὰ γα] η8: 18} ΔΠ85]8- 

γδϊάθάπῃ, 8} ὙδΡ Υἱϑ 20 αἂΡ βᾶῃ Ἃἀὰ [τ : ΠΥ ἰϑὺ 

σὩ] Δ ΘΙ η5 ᾿ἰζγατα ἢ ΟρϑΠἀΔΠ5 Ρβᾶη 5162] 61 Κ]ἀθά πη, αἸΡαΠμ Δ Π8 
ἀὰὰ 515. 1η1580: ἢγαβ 5181] 58, 6] 18} υἱπάδιη Δαυ].41} 18} 

γαύμδιῃ,, 18} ὉΓΠ|Δ 5]. πα ᾿τημλὰ 26 18} αὐΐαι]ἀθάπη ἴῃ ον] 

ἀδαάδιθηθ, ῥβαΐθὶ ἰϑὺ σἱρυᾶγηῖ ΟΔ1611818. 217 πϑραροθηαϊῃ 

Ρᾶπῃ ᾿πητηἃ ἃπἃ 8708 ρσαπιοίϊ ἃ ᾿ΠΠΠ]ἃ ΥΑΪΓ 8.15 18 ὈδαΙρ, 

5861 ΒαθδΙα πΠΠᾺ]ΡΟΠΒ τη618 ἰᾶρρα, 18} να ϑ.) 01 ἢ] σαγαΒ1 085 

18} πη ραγάδ ΠῚ ραγῶβθ, δ. ἴῃ ἢ] νΒηοη. 28 σαϑδὶ- 

ϑῶωμεν εἰς τὸ πέραν τῆς λίμνης" καὶ ἀνήχϑησαν. 28 σιλεόν- 

των δὲ αὐτῶν ἀφύπνωσεν. καὶ κατέβη λαΐϊλαιν ἀνέμου εἰς τὴν 
λίμνην, χαὶ συνετυληροῦντο χαὶ ἐχινδύνευον. 34 στροσελϑόν- 
τὲς δὲ διήγειραν αὐτὸν λέγοντες Ἐπιστάτα, ἀπτολλύμεϑα. ὃ 
δὲ ἐγερϑεὶς ἐττετίμησεν τῷ ἀνέμῳ καὶ τῷ χλύδωνι τοῦ ὕδα- 
τος" καὶ ἐπαύσαντο, καὶ ἐγένετο γαλήνη. 20 εἶστεν δὲ αὑτοῖς 
Ποῦ ἐστιν ἡ τιίστις ὑμῶν; φοβηϑέντες δὲ ἐθαύμασαν, λέγον- 

τες πρὸς ἀλλήλους Τίς ἄρα οὗτός ἐστιν, ὅτι καὶ τοῖς ἀνέμοις 

ἐπιτάσσει χαὶ τῷ ὕδατι, καὶ ὑπεαχούουσιν αὐτῷ; 26 καὶ 

χατέτιλευσαν εἰς τὴν χώραν τῶν Γαδαρηνῶν, ἥτις ἐστὶν ἀἂν- 

τίτεερα τῆς Γαλιλαίας. 21 ἐξελϑόντι δὲ αὐτῷ ἐπὲὶ τὴν γὴν 
ὑπήντησεν αὐτῷ ἀνήρ τις ἐκ τῆς πόλεως, ὃς εἶχεν δαιμόνια 
ἐχ χρόνων ἱχανῶν, χαὶ ἱμάτιον οὐκ ἐνεδιδύσχετο, καὶ ἐν οἰχίᾳ 

οὐχ ἔμιενεν, ἀλλ ἐν τοῖς μνήμασιν. 28 ἰδὼν δὲ τὸν Ἰησοῦν 

28 Δ ηδϑδίβῖορ, ΟἿ, δηαβα 1516 10; ἃ00. ἀὰ5 χζυοὶίθ 1 δῦ ἴπ θυ μαπᾶ- 
ΒΟΉ ροΟ Πρ, ἩΘΠΠΡΊΘΙΟὮ ΠΟΘ 5᾽Ο ΠΡ ΔΥ. 21 Ὁπῃυ]ροηθ, ἃπὶ χτὰπαᾶθ 
ΒΙΚΟ514, νρ]. Μί. ΥἹΠ, 81. 

28 Ῥασαῃ βᾶπ 500 [αγιἀοάιη} πλεόντων δὲ αὐτῶν; Ῥαγα σαροβούχί. 
24. 6] 2]απὰ 1 ἐπιστάτα μὰν ΧΙ ᾿νρ --- ἐπιστάτα ἐπιστάτας, 86 Ἐγαϑ 
Β1δ[ 58] τίς ἄρα οὗτός ἐστιν ,οΥ Κῦπηίο ἀἴοθ βοῖπιδ᾽ 5, Ζ 97). ΠΡ 
πᾶ νρ]. Μο. 1, 41 Ὠγὰβ βαπμὰ βΒδ 5171] τίς ἄρα οὗτός ἐστιν. ΠΙΟΥ (6010 
ἄρα. --- γαθηαιη] τῷ ὕδατι; ΡΙαχαὶ ἔν β'ῃρι]ασ, 217 τηθ]ὰ Ἰὰρρὰ} ἐκ 
χρόνων ἱχανῶν (δ᾽η "57 χρόνῳ ἱκανῷ ποῖ ἄθπι [οἹρθπάθῃ καί), ὙΥΪΘ 
48 ἀπὸ ἐτῶν δωδεκα Ἴ6τὰ ἐν}, 10 γρ ,ἰδιη ἐθιηρογίθιδ τ} 018. 
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Ὠγαπᾶβ Ρὰπ [8 8} αἰ Πγορ]α 5. ἀγαπδ ἀπ ᾿πηγηὰ 14} 50] Π] 

τϊ ΚΙ]αὶ ἀὰ}Ρ: νὰ ΤΪ8 Ἰὼ Ρὰ5.,. [681, δηλ ΟἽ 5. Δ 15 01}8 ὃ 

Ὀια)]α ΡὰΚ, πὶ θα] ν)α 18 τὴ]ϊ8. 29. πηῦθ ἃμδθαια Δ λ1η ΡΔΙὨ]ηἃ 

ἘΠΉ ΤΙ ἀβοασσαῃ αἴ ΡΠ ἸΔῈ ; Πρ ΔῈ ς Π16] ἔτὰ- 

γὰΪν ἱπὰ, Ἰαΐ Ραμ η8. γὰβ Οἰβαυ Πα Δ ]Οτὴ 14} [οὐ ἃ 701} 

[αβίαιρ5 νὰ8. αὶ αἸΒμ Ραμ ἀ8. μΡῸ5. Ραμ 705. αὐ 1 1}8. νὰ 8 [ΓΆΤη 

Ραμα ΠΗ] Ρὶ ἂμ Δ Ρ᾽ 05. 80. [78}} βῬὰῃ ἰηὰ 1658 αἱραμα8: 

ἢγὰ ἰδῦ πᾶπιο Ροὶη ὃ. βᾷγαἢ αᾺ}Ρ: Πα}}158, πῦρ πη] θῸ 5 Τηὰ- 

ΠΑΡῸΒ ΘᾺ] ΠΡ ἴῃ ἱπὰ, 91 18} θᾶ ἴπὰ οἱ πὶ παθα] ἴπ ἴῃ 

αἰσταμαὶθα ΘὩ] ΘΙ Ρὰη. 92. γὰϑὰ} βᾷῃ 1η} ΠιαϊγΓἀὰ ΒΥ61η6 
τηδπᾶσαῖζο Πα] ἀλπαὶχθ ἴῃ ΡΠ πὰ [αἰ ριη]α ; 1ὰ}] ὈΘάσαη πὰ οἱ 

ἘΒΙ Δ ὈΙἀ6] ἴγὴ ἴῃ ΡῸ ρὩ] ΘΙ Ρὰ ; 18} 5] Δ] 14α η. 88. ἀϑρὰρ- 
σΆΠΟΔΠΒ ΡᾶΠ 81Ππ8 Ραϊ ὈΠΗῸΙΡΆΠΒ. ἃΐ βαϊητηᾶ τηδηΠ ΘἉ]]ρ ἢ 

2 - δ Ὡ 

χαὶ ἀναχράξας προσέπεσεν αὐτῷ καὶ φωνῇ μεγάλῃ εἶττεν 
». 5, Ν Ν ἄν, ὦ - ἘᾺ - - -- ς-ς , τ , , Τί ξιιοὶ χαὶ σοί, Ἰησοῦ, υἱὲ τοῦ ϑεοῦ τοῦ υννίστου; δέομαί 

, - , 

σου, μή μὲ βασανίσης. 29 τταρηγγελλὲν γὰρ τῷ πνεύματι 
- 2 - 5 “- , - 

τῷ ἀχαϑάρτῳ ἐξελϑεῖν ἀτπτὸ τοῦ ἀνθϑρώτιου: πολλοῖς γὰρ 
χρόνοις συνηρτιάχει αὐτόν, καὶ ἐδεσμεῖτο ἁλύσεσιν καὶ πέδαις 

’ ς - 

φυλασσόμενος, χαὶ διαρήσσων τὰ δεσμὰ ἠλαύνετο ὑπὸ τοῦ 
5 ’ 2 - 

δαίμονος εἰς τὰς ἐρήμους. 80 ἐπηρώτησεν δὲ αὐτὸν ὃ ̓ Ιησοῦς 
ὦ ἢ ᾿ 

λέγων Τί σοί ἐστιν Ὄνομα; ὁ δὲ εἶστεν “Ἰεγεών, ὅτι δαιμό- 
Ν ) « ἐΞ ψΥς Ν , εὸν 

για πολλὰ εἰσῆλϑεν εἰς αὐτόν. 581 χαὶ παρεχάλει αὑτὸν 
, ,ὔ 2 - 9 - ἊΨ 

ἕνα μὴ ἐπιτάξῃ αὐτοῖς εἰς τὴν ἄβυσσον ἀττελϑεῖν. 82 ἣν δὲ 
- Ψ « -“ ᾿ ἌΝ 

ἐχεῖ ἀγέλη χοίρων Ἱχανῶν βοσχομένων ἔν τῷ ὁρει" χαὶ παρε- 
, Ἔν τὴ ς«' ΎὝ ,ὕ 7) -» υ γ Ψ 2 -" 

χάλεσαν αὐτὸν ἵνα ἐπιτρέψῃ αὑτοῖς εἰς ἐχείνους εἰσελϑεῖν" 
Ν ) - 2 

χαὶ ἐπιέτρειμεν αὐτοῖς. 88 ἐξελϑόντα δὲ τὰ δαιμόνια ἀττιὸ 

58 88 νυῖρὺ5 αἴθ Πα ἀβοηυ! πᾶοὸ Ὀρρδίγ. ΤΠ οοτη [0118 Ὁ. ΧΙΙ, 6Τ, 
ὉΠ ΜΑΒΒΙΠΔΏΠ, 50 Μ0Ὸ ρρϑίγοιη ἴῃ ἋΟΥ ἀυβραῦθ 850 υτρυϑ. --- αἴπναρπο- 
ἀράμππ, γὸὴ ἄθπι , ποία 5 οοΥταρύοτ᾽ ἴῃ δἰ μυδαποάθαιη νου ἂπαο]ύ. 

28 πὶ Ῥα]νἼ]αῖβ τη18] μή μὲ βασανίσης; νοτἄπαοτίο ψοχίβίθιπιηρ᾽ ᾿ν16 
Μο. Υ͂, 1, ὅπ αἴθ πορδίϊοπ δῃ ὅα5 γϑυθυτη Ζὰ Ὀτπρθη. 29 τηδπᾶρ᾽ 1η6]] 
σπιυλλοῖς χρύνοις; θ᾽ 5Β᾽ ΠΡΌΪΑΥ γ0 Ἰηδπᾶρ5 [Ἷ ΡΥΪΘΟΒΙ ΒΟ θη. Ρ]0ΧᾺ] αὔτ το 
βοηϑέ ΒΟΠ ΘΓ Π0) ΠΔΟΉ Ζανγοἶβθη βοῖῃ; ΤΊ, 1, 8 πιοῖὶα βϑνθβαπηπηα χαίροῖς 
ἰδίοις. --- Θἰβαυπαραπά]ο} ἁλύσεσιν; ΟΟΥ οΥβίθ {1611 Ὧθ8. ΘΠ ΡΟΒΙ ΕΒ 
δέ Διιββο τη ΠΟ ΚΟΠᾶΘυ χυβαίζ, 5. Μο. Υ, 4, --ὀ [δία 8. γὰ8] φυλασσόμε- 
γος; Υὰβ δύ χυροβοίχί. 80 Ὦγα δύ πᾶπηοὸ βεῖη] τί σοί ἔστιν ὄνομα, νρ]. 
Με. Κ, 9 ᾿νὰ πᾶτηο βεΐπ τί ὄνομά σοι. --- Ἠ417}15] λεγεών, Μο. Υ͂, 9 
Ἰαϊσαῖοθη. 353. 8018] Ζυροδοίχί, υ]Ἱϑ]] ον πὸ Μο. Υ, 18 7411 υ5] 1 ἃ 
ἴτη Τ65118 51Π8 18} πβραρρδι 88 ΔΏΠΠΔΠ5. οθί. 



190 Τ1ποᾶ5 ΥΠ]|. 

ἴη Ροὸ ϑυθίμδ, 18} ΤᾺΠΠη 88 ὙἹ]ρὰβ ἃπΠα ΟἀΥὙἸΠ500 ἴῃ βᾶπδ 11811- 

58 ]ν 18} Δίμναρποάθάθη. 84. σαβαὶΠγ πη αδη5 βᾶη Ρὰ] πᾶ] αδη- 

ἀδη8 ρΡαΐα γϑῦγρᾶπο σαΡΙ Δα πη 14} σαὐδι πη 1ῃ Ῥᾶατρ᾽ 14 ἴῃ 

γοῖη88. 8ὃ56. υϑ᾽αάϊοαπη Ρᾶμ βαῖηγαθμ βᾶαΐᾶ γϑυγρᾶπο, 788 
θη ἂὖὺ [Θϑπῶ, 74}|1} Ὀϊρούπη 5: η 68 η βᾶπα πηϑηηδῃ, δ 

ῬΔΙΉΙη6Ι ἘΠΠ.]ΡΟΠ5 πϑ14α]οαθη, σαναβίααπα Δ [ΓᾺΡ] πα δ 

ἴψασα ἔούππι [65118.. 7181} οὨΐθάθη. 86 σαύδι πη Ρ8η ἰὴ 18} 

Βα] ραβα Πν μα 88 ναῖγα οη885 88 ἀΔΙΙΠΟΠΔΥΘΙΒ. 9:7 184}. θθα πη 

ἴπᾷ 8111] σαι]αηθ ΡΖ αδαδδθπθ οὩ]ΘΙθᾶη [διγτα 518, πηΐθ 
ΔΡΊδα, τ ΚἸ]Δηηγηδ, αἸΒΠ Δ θ 1481 γΘΒΆΠ. 

Ὁ ως δ ΙΡ 15. ρ] Ιβαμαβ. ἴῃ 5Κ1|0 σαγδηᾶϊαα 511. 88 ὈΔΡ βδῃ 
πᾷ 88 ΨΩ δ΄ ΡΔΙΏΘΙ ΡΟῸΒ ὉΠΠΌΙ]ΡΟΙΒ πϑ]4α]θάπη, οἱ υϑϑὶ 

τ Ππηπιᾶ; [γ8]1811οὐ Ῥᾶπ ἱπᾷἃ [ϑϑ8 αἰραμᾶθ: 839. ρσαγυδηᾶθὶ 

ΡὰκΚ ἀὰ σατάα βθι 818, 811 Ὁ5ΒΡ1110 πγσὰμ ἤϊα οαίαγί ἃ 

Ρὰ5 σὰβ. 781 ρα 10, ἂπὰ Ῥαθιο 811 100] 8 η 8 ἤγᾶπ ΠΪὰ 

σαύδντα, Ἰπηηγἃ [68118. 

ων 2 , Ψ “- ᾿ νον , Ν ο’ ς 

τοῦ ἀνϑρώπου εἰσῆλθον εἰς τοὺς χοίρους, χαὶ ὥρμησεν ἢ 
Ἁ ω - 2 , ἀγέλη κατὰ τοῦ χρημνοῦ εἰς τὴν λίμνην καὶ αττετονίγη. 

597 ᾿ ’ ν Χ 27 δ 99 , 
84 ἰδόντες δὲ οἱ βόσχοντες τὸ γεγονὸς ἔφυγον καὶ αττήγγξιλαν 

Ν Ν 2 7 ωῳ Ἡ - Ν 

εἰς τὴν πόλιν καὶ εἰς τοὺς ἀγροὺς. 8ὅ ἐξῆλθον δὲ ιδεῖν τὸ 
3 Ν Ν 9) - Ὃ ’ 

γεγονός, καὶ ἤλϑον τιρὸς τὸν Ιησοῦν, καὶ εὗρον καϑήμενον 
Β] χὰ Ν ΄ Ὁ ’, 

τὸν ἄνϑρωτιον, ἀφ᾽ οὗ τὰ δαιμόνια ἐξεληλύϑει, ἱματισμένον 
-Ὁ Χ ͵ -2 - ,ὔ 

χαὶ σωφρονοῦντα “ταρὰ τοὺς σπτόδας τοῦ ]ησοῦ, καὶ ἐφοβη- 
Ὁ ΄-“- “ 

ϑησαν. 306 ἀπήγγειλαν δὲ αὐτοῖς καὶ οἱ ἰδόντες πῶς ἐσωϑὴ 
Ν 2 2 - 

ὁ δαιμονισϑείς. 81 χαὶ ἠρώτησεν αὐτὸν ἅτταν τὸ ττλῆϑος 
- - ᾿ -Ὁ-- ) - Ἃ -Ὁ ο! 

τῆς περιχώρου τῶν Ταδαρηνῶν ἀπελϑεῖν ἀπ’ αὐτῶν, ὅτι 

φόβῳ μεγάλῳ συνείχοντο. 
«Αὐτὸς δὲ ἐμβὰς εἰς τὸ σττλοῖον ὑπτέστρειψεν. 88 ἐδέετο 

- 2 Κ τ ΄ ΑΥ̓ 

δὲ αὐτοῦ ὃ ἀνὴρ ἀφ᾽ οὗ τὰ δαιμόνια ἐξεληλύϑει, εἶναι σὺν 
2 -᾿ 2 - , 

αὐτῷ ἀπέλυσεν δὲ αὐτὸν ὃ ᾿Ιησοὺῦς λέγων 89 ὑπόστρεζε 
Α] - ᾿ ς ’ 

εἰς τὸν οἶχον σου, χαὶ διηγοῦ ὅσα ἐποίησέν σοι ὃ ϑεός. καὶ 
Εν ΑΖ: ,,ὦ ν , " ο γ , 3. Δ δα 
αἡῆλϑεν, καϑ' ὁλὴν τὴν στόλιν χηρύσσων ὁσὰ ἑποίησεν αὑτῷ 

ὁ ᾿Ιησοῦς. 

81 Ἀ]1αἱ ραυαπθ Ρῖχο Θαἀάαγοι9} ἅπαν τὸ πλῆϑος τῆς περιχώρου 
τῶν Ταδαρηνῶν, ἴτοϊο ἀλρογβοίχιιπρ. 38 Ῥὸβ. ἀΠΠΌ]ΡΟΠΒ. τιϑι4] πη} τὰ 
δαιμόνια ἐξεληλύϑει ΟἿἿΧ 10} γρ' --- ξξεληλύϑει τὰ δαιμόνια. 89 ἀπᾶ 
Ῥαυχρ 4114] χαϑ' ὅλην τὴν πόλιν, εἷϊὰ φορθὴθ (8 ΟὙΊΘ01.. ΠΟΙ ροβύ} }}0 
186 Τὺ, 1 1 ΜΟΙ, 80. 
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40 0} Ρᾶπ, τ βΡαμοὶ σαναπαϊάα 511 Ἰοϑῖι8, Πα. 

ἱπὰᾷ τιὰπαροῖ; γθϑ ἃὰκ ΔΠ1ὰὶ ὈΘΙ ἀλλ Π8 18. 41 18} 588] 

ἀὰπὶ γαὶν Ρἱχοὶ πᾶμο ΙΔοῖτιβ, 8581} ΓΔΌΣΔΥμ θ]6 18. ΒΥΠΔρΡΌΡἾΒ 

γὰβ: αὶ αὐ πβαπὰβ ἴααγτα [ούππι Τοϑι15. θδἃ ἴῃ ραρρδῃ ἴῃ 

σα βοῖπᾶπα, 42 πἀηἴθ ἀδα δ} ΔΙΠΟΠΟ νὰ ᾿Π]Π]ὰἃ 806 γ]η- 

ἰχῖνο ὑναθ δ, Ἰὰ 80 5υα]ῦ. ΤΠ] Ραμ Ρὰῃ 1ἋἋ7ἃ 15, ΤηΔΠΔΡ ΘΒ 
Ργαϊμαπ ἱπᾶ. 48. 181} αἷπο νἱβαπίὶοὶ ἴπ στὰπὰ Ὁ]ΟΡ15. θγὰ ὑγνΑ} 1}, 

8061 ἴῃ ΙΘΚ]απ5 ἰταααμη ΔΙ] ἃἰρὶπα 56] ΠΔ]ηηἃ 18} ἢ] 

τὰ εἶα γὰ8 τὰ] Δἰποιηθητη ΘὩ]ΘΙποη, 44 αὐραρρδηᾶοὶ ἀὰ 
αἰζατο αὐζαϊίοκ βκαπία ναβϑί]οβ 18, 181} 55 ΘΆΒΙΟΡ 88 ΤῸΠ8 

Ὀ]Ο} 5 ἰζοβ. 4 8} αἂ}Ρ Ιθϑ5: ἢγαὰβ 88. [θα 15 Τ15 ὃ ΙαπρῚ- 

Ἰαπάδηι Ρὰμ Δ]] πὴ 48} Ῥαϊίττι5 181 ΡᾶΪ τὴ] ᾿πηπηᾶ: [82] 4, 

μδηασϑῖηβ ὈΪΠγαΙθαμα ΡὰΚ 14} Ργομαπα, 14} αἸΡ15: ᾿γὰϑ 

2 - “ ᾿ 

40 Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ὑττοστρέιμαι τὸν Ἰησοῦν ἀτιξεδέξατο 
Ρ] Ε'Ἕ Ἂν “Ὁ 

αὐτὸν ὃ ὄχλος" ἦσαν γὰρ πάντες προσδοχῶντες αὐτόν. 41 καὶ 
ἰὸ Ν ἦ)λ9 " ἘΒΕῚ Ἔ ἫΝ Ἰά Ν βϑν ἃ 7 ΠΕ οὺ ἦλϑεν ἀνὴρ ᾧ ὄνομα Ιάεξιρος, καὶ αὐτὸς ἄρχων τῆς 

- ς - --φ 2 ωὩ 

συναγωγῆς ὑττῆρχεν" χαὶ πεσὼν παρὰ τοὺς πόδας τοῦ ]ησοῦ 
, ϑηττῖς υ -»" Ἄ Ν ᾿ 7 - ο χαρεχάλει αὐτὸν εἰσελϑεῖν εἰς τὸν οἶχον αὐτοῦ, 42 οὁτι ϑυ- 

, Ψ τὶ - - - 

γάτηρ μονογενὴς ἣν αὐτῷ ὡς ἐτῶν δώδεχα, καὶ αὕτη ἀπέ- 
ν -- ς , ϑνησχεν. ἐν δὲ τῷ ὑπάγειν αὐτὸν οἱ ὕχλοι συνέτινιγον αὐτόν. 

᾿ Ἀ Ἂν μ οἰ “] 2 ἈΝ: τ. ,ὔ « 

48 χαὶ γυνὴ οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος αὐτὸ ἑτῶν δώδεκα, ἥτις 
υ - ΄ . ἰατροῖς πρροσαναλώσασα ὅλον τὸν βίον αὐτῆς οὐχ ἴσχυσεν ἀτι 

᾿] Ἁ -" »-ὉΣ΄ὋῬ 

οὐδενὸς ϑεραπευϑῆναι, 44 προσελϑοῦσα ὄπισϑεν ἥψατο 
- - « “᾿ - τῳ 

τοῦ χρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ, χαὶ παραχρῆμα ἔστη ἡ 
“4 - , Ψ'. τῷ Ὶ 2 -Ὡ ΄ 

ὁύσις τοῦ αἵματος αὐτῆς. 45 καὶ εἶπεν ὁ ᾿Ιησοῦς Τίς ὃ 
« ΄ ’ 2 ΕΥ̓ 

ἁιμάμενός μου; ἀρνουμένων δὲ τιάντων εἶχιεν ὃ Πέτρος καὶ 
« Ν 2 -- } , «32 Ψ ,ὔ Ν 2 ’ 

οἱ σὺν αὐτῷ Ἐπιστάτα, οἱ ὄχλοι συνέχουσιν σε καὶ αποϑλι- 

οςςς 48 δἰποιποπαπ, ποῦθπ ἔπ πη] 1 ρθη ἰπυτηταθπιπ ἵπὶ Το. ἀπά ἄθῃ 
δρ βίθιη ; τη ρ] ΟΠ υγθῖβθ θογθομέϊρίο πο θμΐουμι, [.60 Μογου Ὁ. 080. ρ816- 
Κίπομ., ἀ16 Βαη βου ρα] ΘΙ ΚΙ ΠΟΙ. 
ἐς ἘΞ Ἐπ ὐϑίχσεςε- τὶ τὸρόθις ἘΞΕ ἐὖ  εξξθει εϑνε Βὶ Ἀρϑ ξοι "ε -Ὡττ«.«τ --ς-.-.--ἕ ---. ςς------ς.-Ὑ“-Φνς--- 

41 58}}] χαὶ αὐτός οὔογ χαὶ οὗτος 42 αἰπο!ο] μογογεγής; ἴθπι. 
Ζι αἴπαμα (Υ͂ΙΙ, 12. ΤΧ, 38), νἱϑ]] ον αἴπδῃο Ζὰ 80 ηγοῖθθη, 5. 1,60 ΜΘΥΘΥ 
Ρ. 024. --- νυἱπέχιγο ἐγα}106} ἐτῶν δώδεκα, 5. σὰ Μίι. ΙΧ, 20. --- 5041] 
ἀπέϑγνησχεν, 45 511Ρ16χ πῈΡ Πΐθι [Ὧν σᾶβυαϊί, ὈθΖθί μη πϑπα {ἀγ ἄθη 8ουῖ- 
5150 θη. 5ἴηη 465 ρσἌ. 48 ἴῃ 16|κΊαη5] ἰατροῖς οὔθ᾽ εἰς Ἰατρούς (Οτῖρ. 
τηΐπιι8ο. 1}ὈΡ} γρὴὺ Ποῦ ἀαϊν νᾶχθ ποθοη αἷἱρῖπα ᾿ἀβίϊρ σϑύθβθη, --- πὶ 
τηδ μία, γα --- ΚΆ]ΟΚίποη) οὐχ ἴσχυσεν --- ἰαϑῆναι, γρ]. ἅθον ἀϊ656 βύγαοίαν 
ατίτητηβ τ. ΕΥ̓ Ρ. ὅ9. 44 αἰἱραρραπᾶοὶ 40] προσελθοῦσα, 5. δὰ Μο. Χ, 1. 

ΡΘ --- δῦ 
Μο49 Μὶ 14 



1992 1πο85 ὙΠ]. 

8 δ καη8 Τη]5ῦ 46 βᾶγ} 15. 480: ὑδιθο]ς 115 ΒΌτη5, 1[Κ δὰ Κ 

πΓΚαΉΡα τη ἀϑραροδηαθίη αἵ 1215. 47 φΈΒΑΙΠγηΔ6 1] Ρδη 

80. Αἷποὸ βαΐδθὶ ἢ ρϑὶδιρηαδ,, τρϑὶτᾶπ6 1 18} αὐαν]αβαπα 61 ἀὰ 

ἸΠηΠΊ8, ἴῃ ΙΖ61 αὐΐαϊῦοκ ἱπητηᾶ, φαύα! ἢ ̓πητηὰ ἴῃ ἃπαγδ!}}]ἃ 

81181208 Τη Δ ΠΡ 615. 18} ἤγαῖνα οὩΠΔ]]Πηοδ, 51 η8. 48 10 [6818 

4φὰρ ἀὰ χὰ]: ριαΐβίθι ρὰκ, αἀδαῃῦδι,, σα] 15 μοῖπἃ οδηδ- 

5164 ΡὰΚ; σᾶρο ἴῃ ὩΔΊ }]8. 49 ΠΔΌΠ ρα ἰπητηδ, ΤΟΘ]Δ Πα Ἶη 

ΘΟἙΡΟῚΡ Β.ΠῚ5. ἸΏΔΠΠ6 ἢ ὯΠῚ Ρ15 [Δ]. Δ] 0 1615 ΒΥ ΠαΡΌΡΘΒ ΠΡ Πα 

ἀὰ ᾿πητηὰ Ραῦθὶ οδαδαρηοᾶα αἀδαὗαι Ροῖπα, πὶ ΟΥ̓ 61 Ραπᾶ 

Ἰαῖϑαυτι. ὅθ 10 [685 ρϑῃδαβΊαη 5. ΔηαΠοΥ ᾿πηπὴὰ αἸΡαπμαθ: πὶ 

[ϑυτηὐοὶ ; μα αϊπμοὶ σα] δα]οῖ, 181} σαπαβ]αα. 61 αἰπηδη 8 Ρᾶῃ 

ἴῃ σαγάα ἢ] [18] 11οὐ δἰπμο πη ἱπηραρσραημ, 811ὰ Ῥαϊΐσιι 18} 

’, Φ βουσιν καὶ λέγεις Τίς ὃ ἁψάμενός μου; 46 ὃ δὲ εἶπεν 
« - 2 

ἭΝατό μού τις, ἐγὼ γὰρ ἔγνων δύναμιν ἐξελϑοῦσαν ἀπὸ 
- - ν 3) ἘΝ 

ἐμοῦ. 417 ἰδοῦσα δὲ ἡ γυνὴ ὃτι οὐκ ἔλαϑεν, τρέμουσα ἤλϑεν 
- 2 - ΧΊΟΝ 2 - 2 

χαὶ τιροστιεσοῦσα αὐτῷ, δι ἣν αἰτίαν ἥιννατο αὐτοῦ, απτήγγει- 
) -« ΄ῳῬῖΤ ὑν ἔμ λεν αὐτῷ ἐνώτιον τταντὸς τοῦ λαοῦ, χαὶ ὡς ἰάϑη παραχρῆμα. 

- ΟἽ - “ ΄ ς 

48 ὃ δὲ Ιησοῦς εἶπσεν αὐτῇ Θάρσει, ϑύγατερ, ἢ πίστις σου 

σέσωχέν σε πορεύου εἰς εἰρήνην. 49 ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος 
2 - 2 ω 

ἔρχεταί τις αἀπτὸ τοῦ ἀρχισυναγώγου λέγων αὐτῷ ὃτι τέϑνη- 
Ν “ 

χὲν ἢ ϑυγάτηρ σου, μὴ σχύλλε τὸν διδάσκαλον. ὅ0 ὁ δὲ 
Ἵ - 2 δά 2 9. 2 -Ὁ λέ “7. πα ’ 

ησοῦς ἀχούσας ατεχρίϑη αὐτῷ λέγων ἸΠ]Πὴ φοβοῦ" μόνον 
, Ν “ γ Ν Νὴ 5" Ν 2 ᾿ 2 χείστευε, καὶ σωθήσεται. 51 ἐλθὼν δὲ εἰς τὴν οἰκίαν οὐκ 

2 - 7 - 2 ᾿ ΒῚ Ν ,ὔ ᾿ 3γγ,", Ν 

ἀφῆγχεν εἰσελϑεῖν οὐδένα, εἰ μὴ Πέτρον χαὺ ]Ιάχωβὸν και 

40 15 αἴθ Βαῃάβομυθ, ΟἿ, Ιοϑυβ; ν]Ἱϑι]ϑιοηῦ δύ ὨΙΟΥ͂ 15 ΓΤ 15. Ὑ6γ- 
ΒΟΒΤΙΘΡΘη. 49 5Υπᾶρορθῖθ, νὰ8 ΟἹ, [γ βυπᾶροραῖβ, Ὀρρβίγοιη ἐν βυπᾶ- 
σορθίηθ ὙΘΥΒΟΏΤΙΘΌΘη. πιθίπθη., βύθῃης ΕΣ βυ παρ ΟΡ 5. (ΡΥ ΘΟΠ]Β0Π16 ΟαΒΠΒ ΟΥΤη). 
50 Ιοϑὰβ τηϊύ ΟἹἿ,; αἴθ πδπἀβομυ 15, ΔΡῸΥ 8116 σ Ίθοἢ. 1αῦ. ΠὰΠ ΒΟ γΙ Γ6 
ὁ δὲ ᾿Ιιιησοῦς. 51 αἰπομυπ (τῖθ Μο. Υ͂, 81. ΙΧ, 8 υπᾶ β΄κοὶν ρ. 4ὅ Μὴ) 
Τὰν. δἰπποῦιπ, 5. 1.60 Μογο Ρ. 206. 

40 Ῥαγυ 15] ὁ δέ πὰς ἃ --- ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς. 4Ἱ ρα]αυρπῖᾶα)] ἔλα- 
ϑεν, νὶθ Μο. ΥἹΙ, 24 πὶ πιαμία ρα]απρηΊαπ λαϑεῖν, ἄαρθροι 1,0. 1, 24 
ΡΆ]αυρηϊάα 51 σεριέχρυβεν ἑαυτήν. --- τοϊγναπᾶθι}) τρέμουσα, 65. [60 
ἠλόεν; Υἱθ]]οἱομέ [6] χαπὶ ἀπ το ἢ γουβθ θη αι. --- ᾿πηπ8} αὐτῷ (2) Ο1 5} 
ἈΚ οοῦ --- (616 δῖη ΑΒΟΘΞΌΙ, Ὁ γρ. 48 ἴδ [16818] ὁ δὲ ᾿ησοῦς ΟΜΡᾺΧ 
-- ὁ δέ. 49. 590π|8 ΤηΔΠ16] τίς, γρὶ]. ΜΙ. ΥἼΠ, 2. πιᾶθπα βυιθῇ}} Πα θαπ8 
λεπρός, Τιο. ΤᾺ δ0:. Μο, ΧΎΥ͂, 21. 7 ἸΧΥΤΙ, 81. --- ρα ΒΒ Τ᾿ 
τ] 8 1615. ΒΥπαρορ 618] ἀπὸ (οὔον παρὰ) τοῦ ἀρχισυναγώγου; 400 6]11086 
γοη ραν γρ]. ΧΙΧ, 7. 51 αἰπομιπ ἴππ ρΡαρρδ} εἰσελθεῖν οὐδέν, γνογ- 
ἀπαοτίο νου βίθ! ππρ'. 
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ΤΆ Κορ 1} ΤΟ αππθη 18} Ρὰπὰ αὐξαιι ῬΙΖ08 ΤΠ] Δ Ὲ]05. 181} ΔΙ βοΙη. 
2 σαϊστούμ μὰ ἃ]]αὶ 7.}} [ΠΟ Κα. ΡῸ. Ῥᾶγἢ ἃ}: αἱ ργθ- 

ἀρ: ἀπ πὶ σαβγαϊῦ, ἀκ. 5160}. δ8. 1} ΙΒ] οι ἴημα οὰ- - 
Βα γα ἀλη Ραϊοὶ σαβνα δ. δ4. βᾶμαΐ 15. πβαγ οὶ θὰ η 8. Δ]]Δ 8 

αὐ 8} [αἰγοτοὶραπβ πα ππ ἴΖὸΒ νορι αἰ Ραμ 8: χηὰν], ὉΠΥΘΪΒ. 

δῦ ἃ} σαγαηαϊάα ὩΠηλ ἰΖῸ8., 78}} ἀϑϑῦορ 518, 781} ἀῃαθαθα 

ἰχὰϊ σἱθὰπ ταῦ. δ 78} τϑροϊδηοάθάπη [Δἀγθη ἰχοβ; 1Ρ 18 
ἴασαι ἴῃ οἱ τᾶ πη εἰ ΟΡοὶπὰ μαΐὰ να Ρᾶμο. 

ΙΧ, 1 (ἀδϊιαϊίαμ 5 μᾷη Ρᾷμ5. ὑνὰ 1 ἀραιπβύδαπιη8. αὐραΐ 1η} Ρα Ξξ 86 
τηδὐ 18}} να] ἀπΐηϊ ταν ἃ]1 πὶ ἀμ] } 0 18} ΒΔ ἢ 118 ρΠ8}1- ἣν δον} 
Ἶᾶη. 2. 7.}13 ᾿πβαη1Ὧὰ ἴη8. πιθ]λη Βα δη ρα α]ὰ ΟΡ 18} 

ΘᾺ Πα ]Π] Δ ἢ 1] 85 ῬᾶΠ5. ΠΠΠΔΙ]8η8. 

8. 98}) φὰν ἀὰ ἴηι: πὶ γαϊηῦ ΠΙΠηΔ1]}0 ἴῃ Υἱρ, π1}} γα] 8 τ γῆς τ Ο δ 

Ἰωάννην χαὶ τὸν πατέρα τῆς παιδὸς χαὶ τὴν μητέρα. 

52 ἔχλαιον δὲ πάντες καὶ ἐχόπτοντο αὐτήν. ὃ δὲ εἶχτεν Η]ὴ 

χλαίετε" οὐ γὰρ ἀπέϑανεν, ἀλλὰ καϑεύδει. δὃ χαὶ κατεγέ- 
λων αὐτοῦ ἰδόντες ὅτι ἀπέϑανεν. ὅ4 αὐτὸς δὲ ἐχβαλὼν 
σιάντας ἔξω χαὶ χρατήσας τῆς χειρὸς αὐτῆς ἐφώνησεν λέγων 

ἪἩ παῖς, ἐγείρου. δδ καὶ ἐπέστρεψεν τὸ πνεῦμα αὐτῆς, 
χαὶ ἀνέστη τταραχρῆμα, καὶ διέταξεν αὐτῇ δοθῆναι φαγεῖν. 
ὅ6 καὶ ἐξέστησαν οἱ γονεῖς αὐτῆς" ὁ δὲ “ταρήγγειλεν αὐτοῖς 

μηδενὶ εἰπεῖν τὸ γεγονός. 
ΙΧ, 1 Συγχαλεσάμενος δὲ τοὺς δώδεχα ἀποστόλους ἔδω- 

χεν αὐτοῖς δύναμιν χαὶ ἐξουσίαν ἐπὶ στάντα τὰ δαιμόνια καὶ 
γόσους ϑεραπεύειν. ἃ χαὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς κηρύσσειν τὴν 
βασιλείαν τοῦ ϑεοῦ καὶ ἰᾶσϑαι τοὶς ἀσϑενεῖς, 

8 Καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς Π]ηδὲν αἴρετε εἰς τὴν ὁδόν, 

δῦ υδβίοβ, ἀϊθ μαπάβομυ πᾶ αἴθ Ποτααβροθον (βου ΜΑϑΒΠΊ8ΠΠ) 
ὈδίοΡ. 50 4εβεῖμα, ἀ16 μαπάβοηση αἸΡοΙμᾶ. 

82 υπίρ η1}] οὐ γύρ δῖη ΒΟΌΙ, 10] --- οὐχ. ὅ8ὃ δ ΒΆΙ νὰ π Δ }8] 
ἰδόντες πὺν Χ; βοῃγοι  ΘΒ]ῸΓ ἀογ δτΛΘ Ομ ΒΌΠ θα γου]αρο [ὃν εἰδότες. 
δῦ σαγαπάϊάα ΔΒιη8η] ἐπέστρεινψνεν τὸ πγεῦμα; αἷ8ο πᾶμιη Ὰ]Π1ὰ ἰνυυὔτη- 
10 Ὴ ἐπέστρειψεν ἰταπδιεῖν υπᾶ πνεῦμα αἷ8 Δοθιβαίιν ; 1αὐ. γϑυ Υβ 8. οϑύ ἣν 

ΒΡ᾿γιι8. οἰ 8. ΓΧ, 1 Ῥᾶπβ ἐγαλ! ἀραυδίδυ]ιιη8] τοὺς δϑώδεχα ἀποστό- 
λους ϑῖη ΟἿ, αοοῖρῶνυρ --- τοὺς δώδεχα, τοὺς δϑώδεχα μαϑητὰς αὐτοῦ. 
2 41181η8 β81Π8 ὉΠῊ811Δη5] τοὺς ἀσϑενεῖς (ΟἼ6Υ ἀσϑενοῦντας δ); 41181π8 8δὰ8 ἢ 
»ΟΙη68 ἱπῇἢττηϊαΐοβ᾽, τρὶ. Μί. Χ, 1 πᾶσαν νόσον χαὶ πᾶσαν μαλακίαν. 

Βεγρλαγάέξ, α1818. ἽΝ; 
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1 πη 10 Π1Π ἢ]Δ1}0 ἢ1ἢ βκαύαϑ, ΠῚ} Ρᾶῃ ὑνθίμπηοβ ρα] 05 
ΠΡ. 4 78} ἴπ βᾷΠθὶ ραν οαρσραθ, ΡΔ] 8581} 1411 ῬΆΡΙΟΝ 

πβΟΆΡΟΙΡ. 

ΡΔ --- 88 ὅ 741} 5γᾶ τηδηᾶραὶ 576. πὶ ΔηΔηϊπηαῖπα ᾿ΖγΥ18, ἀϑραρρδη- 
ἀΔη5 τ Ρὶζὰϊ Ῥδπΐρ 741Π8] 18} τ]ὰ αἵ [οὐπιμι ᾿χγαγ τὴ 

Δ ΠΥ 15] 10 ἀπ γοῦν οα!θρθαὶ δἃηδ [η8. 

ῬΡ -- 89 0 [3ρροδηάδηβ βρη ρΙ ] Δα] ἃ πα ἢδίτηο5 να}]ἃ- 
Μο δ Πρ] πα δ π5. 781 6 ΚΙποπδηβ πα 8]]. 

γ - 90 7 (ἀαμδιβιάα ΡῬᾶη ἨργΟαΐβ. 58. [αὶ γι}. 6 5. ΡῸ γαθγρᾶπομϑ, 

Μὸ 57 γί γη ἰπητηᾶ 811, 78} βα]ύα,, ἀπΐθ ἀθραπ ϑαμηδὶ βαίοὶ ΤΟΠδπ- 

Π65 ὈΠΤᾺΪΒ τι5 ἀΔΌ ΡΠ, 8. ΒΠ181] βᾷη ἀΘρὰῃ: ἨΗρ]185 αὐδιι- 

οἷα 51, 5.181} ΡΠ, βαῦθὶ ργδαΐομι8 ΒΌ]η5 Ρ126 ΔΙ 1128 6 

τ ’ 2 
μήτε ῥάβδους μήτε σπτήραν μήτε ἄρτον μήτε ἀργύριον, μήτε 
ΦΩΝ , - 2) Ν γ « »Χ ΠΝ ΣΝ } 75 ( 

ἀνὰ δύο χιτῶνας ἔχειν. 4 καὶ εἰς ἣν ἂν οἰκίαν εἰσέλϑητε, 
γ - ’ Ἀ ΒῚ - γ. 

δχεῖ μένετε χαὶ δχεξῖϑεν ξξερχεσϑε. 
ω «- ν} - 

ὅ Καὶ ὅσοι ἂν μὴ δέχωνται ὑμᾶς, ξξερχόμενοι αἀττὸ τῆς 
ιν 2 - ω Ὁ 2 

σιόλεως ἐχείνης χαὶ τὸν χονιορτὸν αἸτὸ τῶν πτοδῶν ὑμῶν ἀπο- 
τινάξατε εἰς μαρτύριον ἐπ᾽ αὐτούς. 

3 , Ν ’ Ν Ν ’ 2 

0 ᾿Εξερχόμενοι δὲ διήρχοντο χατὰ τὰς χώμας εὐαγγελι- 
ζόμενοι. καὶ ϑεραπιεύοντες 7τανταχοῦ. 

, 7} 

7 Ἤχουσεν δὲ “Ηρώδης ὃ τετράρχης τὰ γενόμενα ὑπ 
2 .ο ’ Ν ’ὔ εἶ Ν ᾿ ς , ο 

αὑτοῦ πταντα, καὶ διηπόρει διὰ τὸ λέγεσθαι ὑπὸ τινων ὅτι 
Ἴ , 2, , Ψ “Ὁ 8 ξς ’, δὲ [οἱ ἩΠΔ[ί ὠάγνης ἐγήγερται ἔκ γεχρῶν, 8 ὑπό τινων δὲ ὅτι “Πλίας 

ἕξ - 2 

ἐφάνη, ἄλλων δὲ, ὅτι προφήτης εἷς τῶν ἀρχαίων “ἀνέστη. 

6 Ἰοκιπομάδηϑ, ἀ16 παμάβομυ !. ἸοΙἸκϊ ποπ απ πη 11 161 παβ588. 
1 ἰαἰϊγαυϊοβ, αἴθ Παμ βοῦν ἰαϊίανκοθ. 8. βυμηαῖὶαρ Ρᾶπμ αἰθ6 ΠΑπ βου, 
ΟἿ, βυμηδὶρ βᾶῃ; 50 ΠῈΣ Προ, βοηδύ γουβο  ]ηθύ πο. ἃἱ 85 τι, 58. 1,60 
Μογον Ρ. 84. 

8 τἷθ Ῥαπ] μήτε, Ζὺι 5ἰᾶγκουθη Ὀθίοπιπρ 408 1ούχίθῃ Ἰάπρουθπ 
σ]16465; Βοπϑῦ βύθῃν ἢἱἢ Ρὰπ [1 οὐδέ οὔθν μηδέ. --- ἸαΡ8}} ἔχειν, ἀϊθ 
ἈΠΓΘΡ 6] Πη 5810.6. ΡὙ]ΘΟ.. βύσγιιοίαι (815. ΟὉ ὙΟΙΠΘΙ οἵθηρο εἶπεν μηδὲν αἴρειν) 
ἰδοῦ πγε 0}. πδομρθαμπι; Τ, 1 γρ ἔχετε. --- ὑγθίῃποβ ραϊάο8] ἀνὰ δύο 
χιτῶνας; ὑγοῖὶῃπαὶ βο]ιοῖπύ ἄρτι 10. Ομ (- ἀπ η1} ἴῃ θοἀοαύαπρ' ἀπᾶ ἰογ πὶ 
δθπᾶι Ζὰ Θηΐβρυθομοθη, 5. 1,860 ΜΟΥοΥ Ρ. 2. 717 βΡαϊιία] διηπόρει, ΥΘΥΡῚ. 
Ψπ. ΧΙΠ, 22 Ραρ]ηαπάδηθ ἀπορούμενοι. --α υαπἴο ἀοΡὰπ 5ιπ|81}}] δεὰ τὸ 
λέγεσθαι ὑπό τινων, ἴτϑῖθυθ ἀθρθουβθύζιμπρ, αἴθ ἱπὶ [Ὁ]ρϑηᾶθη σγϑῦβ ἄθπ 
Ζυδαίψ γοπ 4ΘΡιη ἀπ ἀ16. Διι5] ϑϑιιηρ γον ὧτε ΖῸΣ [ο]ρ παίίθ; [αὐθὶ ἰΒ0} 
80 αιοᾶ ἀϊοογοίαν ἃ αυϊρυβύδμη. 8. Βι1π|8] εἰς οὔθχ τις 
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πϑϑῖορ. 9. Ἰὼ} 4ἃ}» Ἡδγοάοβ: ΙΟπαππαὰ κΚ πα }0}} ἃ γα] ; 

'Ρ Ὦνγὰβ δῦ δὰ ὈΣ Ρᾷμοὶ ᾿κΚὸ Πα 8] ΒΥ ΔΙΟΙ ΚΡ 71 βοκιάα ἰμὰ 

σαβα γδη. 

10. 98} σαγαπα]λ 115 511 ἀραπδύδι]οἷθ ἀβϑρ] ΠΟ πιη γὰ --- 91 

᾿πσὴδ 5γὰ ἢ σγθ σαϊαν] ἀθάπη. 18} πα] Δ 8. 18 ἢ α)α ἢ τὶ 
Βα ηΠὦγο ἃπὰ 5.0 Δι β]απαὰ ὈαθτοΒ παιη 1105 ΑΙ ἀβα]δη. 
11 ν᾽ ΡῸΒ τπηληδρθὶηβ Πα π ο᾽η5. ἰαϊδυϊ άπ. Ια} 1]. 

«8 ΔΙ 8. ἴη5. τοάϊάα ἀὰ πὶ ΡῸ Ὀὶ Ριπαδηρδγ]ἃ γ0 --ς 92 

σἼΡΒ.. 78} βᾶπ5. βα  θᾺ 85 ἸΘΚΊΠαββθαι5. ΘΠ Δ1Π16ἃ. ΡΝ 

19 Ῥᾶπαΐ ἀαρθ ᾿Ρ8η ἀπθρᾶπη Πποίγδη; αὐραρ ρα ΔΒ γρ; -- 
Ραμ ἄπ ἰππια Ραϊ ὑνα] ἀοραμ ἀπ πππιὰ : {τα 1ο 0 Ρὸ πιαπαροίῃ, “Ὁ 45 

ΘᾺ ΘΙ Ρα πάλη. ἴῃ ΡῸΒ ὈΙΒΙΠ]Δ 6. Πα Π105. 18} γ ]ῃ5ἃ 58] ] πη 

78}: θπρ)]αϊηα 515 μηδ ύϊη5, πηΐθ ΠΟΡ ἴῃ ΔΕ] πη Βἰαα, 5] Π1η. 

Ἶ ) 

9 χαὶ εἶπεν Ηρώδης ᾿Ιωάννην ἐγὼ αττεχεφάλισα᾽" τίς δέ ἐστιν 
Γ Πα 2 ἴω Ἂ Ψ - 

οὗτος περὶ οὗ ἐγὼ ἀκούω τοιαῦτα; καὶ ἐζήτεν αὐτὸν ἰδεῖν. 

10 Καὶ ὑποστρέιναντες οἱ ἀπόστολοι διηγήσαντο αὐτῷ 
᾿ - 

ὅσα ἐποίησαν. καὶ παραλαβὼν αὑτοὺς ὑπεχώρησεν χατ᾽ ἰδίαν 
᾿] ’, ", ,ὔ ,ὔ͵ .“. ,ὔ [4 Ἁ 

εἰς τόπον ἔρημον πόλεως χαλουμένης Βηδσαϊδαν. 11 οἱ δὲ 
ΕῚ 2 3 - 

ὄχλοι γνόντες ἡχολούϑησαν αὐτῷ, 
Καὶ δεξάμενος αὐτοὺς ἐλάλει αὐτοῖς τὰ περὶ τῆς βασι- 

λείας τοῦ ϑεοῦ, καὶ τοὺς χρείαν ἔχοντας ϑεραπτεείας ἰᾶτο. 

12 Ἢ δὲ ἡμέρα ἤρξατο χλίνειν" στεροσελϑόντες δὲ οἱ δώ- 
ς 1 ΨΞ ὦ ..5 ΄ Ν γὔ ς , 7 

δεχα εἴπτον αὐτῷ “πόλυσον τὸν Ὀχλον, ἵνα πορευϑέντες εἰς 
» , 

τὰς χύχλῳ χώμας καὶ τοὺς ἀγροὺς χαταλύσωσιν καὶ εὕρωσιν 

9 ΙΟΠαπηδ}; βοπϑέ Ἰασίοί (ΟΥ̓ ἀδίν 5ίθίβ [Ομ ηη6 Οὐθι ΤΟΠΔΠΠΘΗ, 
γ5]. ρυδυΐοίῃβ ποῦθῃ ρῥταιΐρίθθ, [58]καυϊοἴδιι τι. 5. γ. --- πᾶ φψ θα ἤγ 88] 
αὐτὸν ἰδεῖν Ὁ 14 --- ἰδεῖν αὐτόν, ἀοοῖ 5. χὰ 7η. Υ, 46. 10 ραίαγνι- 
ἀοάυμ] ἐποίησαν; Α ἔὰρεέ ἴησα χαὶ ὅσα ἐδίδαξαν. Μὶ|θΟ χαὺὶ παραλαβών 
θερσίππέ 61 ΤΙΒΟΒΟΠου βϑοίϊου 92: τοῦ ΟΔ βθϊιητί { ἀρογοίμ. --- Βαϊᾶ- 
58 1144}]} “Βηδσαϊδάν; ἂϊ ΞΞ ἡ, Μλ:ιθ0 Χ, 18, ἴπ Θαϊτραϊδαῖπο Μι. ΥΙ11, 28, 
ΑἸ]απιῖβ ᾿Ηλ)άμ πᾶν, 11, 81, Ηδι]1α5 7,6. ̓  11, Ἡαϊνοάϊααϊηα Μο. ΥἹ, 17; 
δ [τ 9. βπᾶθέ β[οῃ!: δι ἴπ στίθοΒ. μιδη ἀβον ἤίοα (Ὁ). 11 βΡὸ Ὁ Ρίαδαπ. 
φατα]α] τὰ περὶ τῆς βασιλείας πὰν ΜῸ --- περὶ τῆς βασιλείας. 12 Ῥαπυῇ 
ἀαρβ 10}4η] ἡ δὲ ἡμέρα; Ἰυθᾶπ δὰ8 ἔ: , ἀ1ε8. δυΐίθπιὶ ἴδᾶπι θοθρογαΐ Οοὐ", 
80 ΔΘΝ 1: οἷπθ ρου] ἢ 150}}6 ὙΕΡΡΉΤΥ (60) μαῦ ἤδη [ὧν ἡ δέ. ---ὀ ἀὰ 
᾿τητηα } [6] τὰ τ θοἸἤβομοπ; Ὑ] ΘΙ] 6101 ΟΡ ΘΠ 115. 05. ἔς, Δοοθϑβουιηΐ 4υο- 
ἀθοΐπη ἀἰβορ.} οἷπι8 δὰ θαπη᾿, ἀ00}} ΥρΊ. 18. 764} Ῥαρ)αϊπα 5158. τηδ 15] 
χαὶ εὕρωσιν ἐπισιτισμόν; ἄοτ Βοἴ50116 δυϑάνυοῖς πᾶοἢ ἢ ,οὐ θιηδηῦ 5101 
63085᾽, Υγρ]. Μο. ΥἹ, 86. ΜΙ. ΧΙΥ͂, 1 ἀγοράσωσιν ΞΤΗ βρώματα. 
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18 Ῥᾶπαΐ (Ρ ἀπ ἴπι: ΟἸῚΡ πὶ 18 τηδί]α. 10 οἷβ Ραμ ἀὰ 
᾿πηπλἃ: ηἰδὺ ΙΔ] ἀΠ5 πηδ110 Πιηΐ ἈΠ] 18 πὶ 18}} ἤδίκοβ ὑγαὶ, 

πἰθὰ Ρᾶὰ Ραΐθὶ γ618 ραρραηάδῃβ Ὀπρ]δϊμηα 8118] Ρ᾽Ζϊὶ τηδηᾶ- 

5661 τηλίϊη8. 14 γϑϑὰ ἃ.Κ ὅν ἤιηΐ Ριβαηα]05. ναῖγθ. 4 Ὁ 

Ρᾶῃ (ἃ 5]ροΠ)ᾶπι 561 Π 811: σαν γΚΟῚΡ [ἢ] ΔΙ Κα θ]αη Καθ]- 

ἴπη8, ἃη8ἃ ἢγδ)]Δ 01. ἤιηΐ ὑἰριηβ. 1 78}. ρσαἰανιἀθάπη 5γἃ 
7} ραϊαν!ἀθάῃ ΔΗ ΔΙ θ] Δ Δ11]18Δη8. 106. ΙΔ ΠηἋ8 ΡΠ Ρἢ8 

ἤμηΐ Ἀ]αΙ θη 74}} ὑνδηβ ἤδη, 1ῃΒΔ]Π γα 45. ἀπ Ὠϊπηϊηδ ροὰ- 

ΡΙαρΡΙάα ᾿ῃ5. 78} σα γα, 18} σαΐ ΒΙΡΟΠ]Δ ΠῚ ἀπ δα} ]αρΊΔη Ρ]Ζδ] 

τηδηδροθίη. 17 78}} τηδύϊἀθαπη 18}} 5881] γαθγραῃ 8118], 18} 
ὈΒΠ Δί. νὰ} Ραΐθὶ δῇ ποἀδ, ἴῃ, σα γιὸ [δι] ἢ “ὑνα!Π. 

ἐπισιτισμόν, ὅτι ὧδε ἐν ἐρήμῳ τόπῳ ἐσμέν. 18 εἶπεν δὲ 
χερὸς αὐτούς 4ότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. οἱ δὲ εἶπον Οὐκ 
εἰσὶν ἡμῖν πλεῖον ἢ πέντε ἄρτοι χαὶ ἰχϑύίες δύο, εἰ μήτι 
ἡμεῖς “τορευϑέντες ἀγοράσωμεν εἰς στάντα τὸν λαὸν τοῦτον 
βρώματα. 14 ἦσαν γὰρ ὡσεὶ ἄνδρες στεντακιςχίλιοι. εἶστεν 
δὲ πρὸς τοὺς μαϑητὰς αὐτοῦ Καταχλίνατε αὐτοὺς κλισίας 

ἀνὰ πεντήχοντα. 1ὅ χαὶ ἐποίησαν οὕτως καὶ ἀνέχλιναν 
ἅπαντας. 16 λαβὼν δὲ τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο 

ἰχϑύας, ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν ηὐλόγησεν αὐτοὺς καὶ 

χατέχλασεν, καὶ ξδίδου τοῖς μαϑηταῖς πιαρατιϑέναι τῷ ὄχλῳ. 
117 χαὶ ἔφαγον χαὶ ἐχορτάσϑησαν πάντες, χαὶ ἤρϑη τὸ περισ- 
σεῦσαν. αὐτοῖς, κλασμάτων χόφινοι δώδεχα. 

18 τηδηδβθᾶδὶ, 416 Παπαβοηγη Ὁ πὰ 16 ΠΘΥΔΒΡΘΌΘΥ ΔΊΆΒΒΕΙ Μ8885- 
ΤΠ) ΤΠ] 5614]; ἀΟΟἢ δύ 1 (θυ πη ἀβομυῦ ἀἂΒ. οὐθίθ 1, ὙΠ0 65 Βοῃθὶηΐ, 
γαᾶιστύ. Απὶ ταηθ 416 φο]οβ86 τηὰπᾶροίη; (61 ΔΙΒαΧΟΙς ΤηΔΠΆΒΘ 5 ΠῸΣ ἘΪΘΙ 
ἐὰν λαός, βοῃϑύ --- χόσμος. , 

18 ἀὰ ᾿ἰπηπ|8} χιιρθβούχί. ---τ τηᾶῖΖο ἤτηΐ Π]αϊ απ 18} ἤβῖκοβ ὑνδι]} 
σπιλεῖον ἢ πέντε ἄρτοι χαὶ ᾿χϑύες δύο; πανορο]τη 5516 βυσποίαν {{Ὸ Πβίκατα 
ὑγαὶπι. --- πἰρὰ βᾶι βα061] εἶ μήτι ,ἄλιβθου οἔνγα ἀδ88 ψῖν Κα θπ᾽, ν011- 
Ἰκοπητηθιι. Β᾽ Πρ μη 88; πἰθα βαΐίοὶ τε εἶ μὴ ὅὃτιο 11 Ο. ΧΙΤ, 18. ἘρᾺ. 1Υ̓,}9, 
Ῥᾶὰ ρογδᾶθ ψὶὸ 1 ΟἉ, ὙΠ, δ μὴ ἀποστερεῖτε ἀλλήλους εἰ μήτι ἂν ἐκ 
συμφώνου πρὸς χαιρόν ---------- ἱσναγα 1580, πἰθα Ῥᾶϊ 8. ρϑηΐϊββαὶ ᾿γὸ 
Ὦγ6110. --- γρὶβ ραρραμῃαδη8)] ἡμεῖς πιορευϑέντες Τ ἴδ γρ --- πορευϑέντες 
ἡμεῖς. 14 ἤπη  Ῥυβιπα)05. ναϊγ}] ἄνδρες σιενταχισχίλεοι, νου θ] ηρ' 
ψῖο Μο. ΥἹ, 44. --- ρμαναυγκοὶρ ἴῃ ἃπαϊκαπι θ]αη. Ἰκιιπη8] χατακλένατε 
αὐτοὺς χλισίας; Δυ ἘᾺ]]6πἃ ἰϑ0 ἴθ (γογρὶ]. Ζ4η. ΥΙ, 10 ναυυκοὶρ Ρδη8 
ΤΠ 115 ΔΠΔΪΓ απ, ΘΌΘΠ80. 5(θύβ ἀσοιβ, ὁ. ἴπ| 61 ἰαυζαη ἀπ ραὐδιδμ) 
» Ὀον κοῦ ἸΠηθὰ ἀαΒ πἰθἀου]οροπ᾽; (οΥ ἀαίγ ψαντὰ πρθὰ Κα θ᾽ 8 γοῦ- 
ϑοΖοροα, 
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18 2}1} γαγθ. ΤΡ Ραμοὶ γὰϑ 18. ὈΪα] Δ 5. Βα πγτο,, Θ΄ Π10- γᾷ --- 94 

ἐϊάοάππ ἱπηπιὰ 5 ΡΟμ]ο5 ἴ5. 8} τὰ} ἴπ5. αἰβαπᾶβ: πναπὰ τὶς 1. 55 δι Τά 
αἰραμα γίβαμ ΡῸΒ ππδηδροῖηβ9 19. 1} οἷβ ἀπ μὰ Πα Δ 5 ΘΘΡῈῸΠ: 

Τοπαηποπ Ρᾶπὰ ἀαπρ]αμα, Δηβαγαὶ Ρὰῃ Ἠο]οΐαη, ϑυχηδὶ Ρ8 ἢ 

Ραΐοὶ φυαπίοςαβ ΒῈ 18. ΡΖΘ αἰγῖζα πο πϑϑῦορ. 20. 4} ΡῬᾷῃ ἀὰ . 

ἴθι: ἄΡΡᾶμ {8 πγᾶπα τὴϊκ αἰ}}} νἰβαῃ ὃ ΔΗ Πα π48. Ρᾶῃ 

Ῥαϊίστιβ α} : Ρὰ 15 Χυιβίπδ. 58. ΟἽΡ8. 

21 Τὸ. 5. Ρὰμ ρσαμνοί)αμ 5. πὶ ας οἱ Τ]ΔΠ Π]1γ0 -- 9ὅ 
αοροῖπα Ραΐαἃ, 22. αἰρβαπβ βαΐθὶ 5181} 5ῈΠῚ5. ΠΔη5. ΤηΔΠδρ' ἣν 

ὙΠ [8}} ὈΒΚιΒαΠ5. ἴΠᾺΠ 51 Π]δύαηη γαῖα 181} οἸ]8 πὶ 78} 

ΒΟΚαυ)]αγη 181} ἀϑα]πηὰ 14}} ΡΥ14]}1η ἀαρα πΥΤΘΙβδη. 
28 Θὰ Ρβᾶῃ ἀπ Δ]]αΐμ : 18 081] ΠγὰΒ Ὑ1Π] ΔΙΆ, γη15 σαρσοδη, γα -- 90 

Αλ κῆῆς γι δ ΕΡνν, τ τς ; νι ΜοΒΡθ ΜΙΘΤ 
αἰαῖ καὶ 51κ 5108 η 18} ΠΪσπαὶ ρα] σᾶη Βοίηδηα ἀαρ ΠγᾶΠ 0}, 18} 

ΠΣ ΝΡ ) - ΕῚ ΞΣ ΣᾺ ,ὔ Ν 
18 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν σπτροσευχύμεγον κατὰ 

- Ρ] - -“ οι ,ὔ 

μόνας συνῆσαν αὐτῷ οἱ μαϑηταὶ αὐτοῦ, καὶ ἑπηρώτησεν 
᾿ - « . 

αὑτοὺς λέγων Τίνα μὲ λέγουσιν οἵ ὕχλοι εἶναι; 19 οἱ δὲ 
, -. ἵ ,ὔ ’, ) ς , 

ἀποχριϑέντες εἰτεον ᾿Ιωάννην τὸν βατιτιστήν, ἄλλοι δὲ Ἤλιαν, 
Ρ {τ ’, -" ο᾽ ἢ » ἀν Ύ 
ἄλλοι δὲ οτιε 7σιροφητης τις τῶν ἀρχαίων ἀνέστη. 20 εἰττεν 

Ρ] - - - Ὁ Ν Ἄχ 

δὲ αὐτοῖς Ὑμεῖς δὲ τίνα μὲ λέγετε εἶναι; ἀποχριϑεὶῖς δὲ ὁ 
Πέτρος εἶπεν Τὸν Χριστὸν τοῦ ϑεοῦ. 

21 Ὁ δὲ ἐ; ἤσας αὐτοῖς τταρήγγειλεν μηδενὶ λέγειν τοῦτ ἕ ἐπιτιμήσας αὐτοῖς τταρήγγειλεν μηδενὶ λέγειν τοῦτο 
22 λέγων ὅτι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνϑρώσιου πολλὰ παϑεῖν χαὶ 
2 -" Ἂ “ὠ Ε᾿ 

ἀποδοχιμασϑῆναι αἰτὸ τῶν πρεσβυτέρων χαὶ ἀρχιερέων χαὶ 
Ν 3ι - Ν “ ς 2 - γραμματέων χαὶ α:τοχτανϑῆναι καὶ τῇ τρίτῃ ἥμερᾳ ἀναστῆναι. . 

, ᾿" 2 , 

28 Ἔλεγεν δὲ πρὸς ττάντας ΕἾ τις ϑέλει ὀττίσω μου 
3 , 2 “ ᾿ 

ἔρχεσϑαι, ἀρνησάσϑω ξαυτὸν χαὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτουὶ 
, 4 Ν λ Ν 

χαϑ'᾽ ἡμέραν, χαὶ ἀχολουϑείτω μοι. 24 ὃς γὰρ ἂν ϑέλῃ τὴν 

21 πρροῖπα, ἀ16 Παπαβοθσ! αἰθοῖπα. 22 Μδββιη. Ηθυπο ὑβ]κυι θα 8 
γαῖτρᾶη ἔγαπιὶ οοί, 

18 σαπηοί4οη} συνῆσαν 4116 ρυΐθοῖ. ΠαΠἀβοΠΥ θη, ΔΊΊΒΒΘΥ ΘΙΠΘΥ͂ 
τηΐ 5.6] Δ πα βοησ ἢ ἀ65 12, Δ τ υηἄογίθ, αἷο συνήντησαν Ὀϊοίοί; 416 
Βούμβομθ Ἰθβϑασίέ δι18 1 “οσουττογιπύ᾽". --- Β5]Ρ01)]05 18] οὗ μαϑηταὶ αὐτοῦ 
ΜΙ  --- οὗ μαϑηταί; 15 Βίατητηὐ ν᾽ 6] 616 Δ ἢ ἃι15 1, ἀ00}) γρῚ]. νϑῦβ 11. ὑχ 
-- αἰἱβαπᾶ νἱβαῃ βῸ5 τηᾶπᾶρθὶπ5)] λέγουσιν οἱ ὄχλοι (Α οἱ ἄνϑρωποι) εἶναι 
(ΛΑ) --- ϑ1π ΒΙ, οὗ ὄχλοι λέγουσιν εἶναι; ταῖῦ ἄογτ' σοὐϊδοῦθπ συ ουὑβίθ! Πα πρ’ 
ΒΕΠΠΠη6η σθπᾶι ᾿θογοῖη ὑπ γρ’ αϊοαπί 6556 ὑσσραθ᾽. 20 βΡὲ 15 Χυϊβύιϑ 
ΒΌΠΙΒ ΡΡ8] τὸν Χριστὸν τοῦ ϑεοῦ, ρσοὔπᾶοτί, πδοὸι {: ,(ὰ 65. ΟΠ νἰβίιϑ 
ΠΠὰ5. ἀο1᾿. 50 δοῃ 1. 21 Ὁ 15 μα] ὁ δέ, βᾶπ Ζσυροβοίχζί. 22. υγτϑίβδμῃ] 
ἀναστῆναι οθΥ ἐγερϑῆναιλδὀ 28 ἄαρ ἈνᾶπΟ}] χαϑ' ἡμέραν; ἄθοι ἄοπ 
ΔΟοσυβαῦν 5, Ζὰ 1 Ὁ. ΧΥ͂Ι, 2. 

ΤΩ» 
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Ἰαϊβῦ] 1 Πη1ς 24 8861 8115 Ὑ1]1 5αῖγα]α 561η8 πᾶ 5]. πη, ἔα 1506 10 

᾿χᾶϊ; ΡΠ 5861 ἔα ϑῦθ θ᾽ 51 γ 818] 56 118] 1 τη πᾶ, ΘᾺ 851} 

Ρο. 20 ἔγο 8118 βααγθθ οὐδ} } 515 Ἰηϑηπὰ ρσαροῖσαπ 8. ΡῸ 

ΤΠ 564 8118, 10 515. 51101π {γϑα ]β )α π5. ΔΙ ρΡᾶα ρ 5161) 8 ὃ 
2 --- 97 26. 861 81115 Βκδιηδὶῦ 51Κ πιθίπδ δῖρ αι πηθἰπαῖχ8 γϑαχᾶθρ, 

διοδ ἈΠ ΘῈ ΚΙΖ.]} ΒΊΠΠΙΙΒ ΠΠΔΠ5 Βαμα 51Κ, ὈΪΡ6. αἰπῖν ἱπ γα]ραι 56]- 
ΠΘΠΊΠ18, 18} Αὐ[ 15 184} Ρ1Ζ6 γϑῖῃδη 6. Δ 60116. 

γἢ --ς 98 217 ΟἸΡᾺἢ ΡΠ ᾿ΧΥῪ18 58]: 51π4 ΒΌχηδ] [126 ΠΟΙ βίδῃ- 
δο 57 παμἄδηθ ΡαΪΘῚ ἢἰ Καιβ]απα ἀααρα ππΐθ σα βα Πνδηα Ρ᾽αα] πα β8ι 

5.5. 28 νϑθγραη Ρᾶμ ἃ ΡῸ γαῦσᾶα ὅγ6ὸ ἀαρῸ85. δηδῃ, 

ΘΔ Πἰηδη 45 Ῥαλύσιι 14}. ΙΔ ΚΟΌὰ 1811 ΤΟΠΔΠΠΘη. π5144]α ἴῃ [α]1- 
Θ.Π1 Ρ᾽4]8η. 29. 74} γα, ΤΩ] ΡΡᾶ 6] ὈΔΡ 15, δ η5. ἃπᾶγαινὈ- 

ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀτιολέσει αὐτήν" ὃς δ᾽ ἂν ατιολέσῃ τὴν 
ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεχεν ἐμοῦ, οὗτος σώσει αὐτήν. 2ῦ τί γὰρ 
ὠφελεῖται ἄνϑρωτος χερδήσας τὸν χόσμον ὅλον, ξαυτὸν δὲ 
ἀπολέσας ἢ ζημιωϑ είς; 

260 Ὃς γὰρ ἂν ἐπταισχυνϑῇ μὲ καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους, 
τοῦτον ὃ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνϑήσεται, ὅταν ἐλϑὴ 
ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ χαὶ τοῦ πατρὸς καὶ τῶν ἁγίων ἀγγέλων. 

21 .«“έγω δὲ ὑμῖν ἀληϑῶς, εἰσίν τινες τῶν ὧδε ἑστώτων 
οὐ οὐ μὴ γεύσωνται ϑανάτου ἕως ἂν ἴδωσιν τὴν βασιλείαν 
τοῦ ϑεοῦ. 28 ἐγένετο δὲ μετὰ τοὺς λόγους τούτους, ὡσεὶ 
ἡμέραι ὀχτώ, :“ταραλαβὼν Πέτρον καὶ Ἰάκωβον καὶ ᾿Ιωάννην 
ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος προσεύξασϑαι. 29 χαὶ ἐγένετο ἐν τῷ 

26 νυ]ραῖ, ἅϊ6 Ππδηβο ΠΥ Ὁ να]ρα. ἃρρὶ]6, αἴθ Παπἀβοῃυ" ἀρ ρ 616. 
27 ἄλυρα, αἴθ Ππαπάβομυ ππᾶ 8116 Πουδιβρ Όου ἄδιθαι., δ0 1 6Π|. ὙΠ1, 52 
ηἰ Καιβ]αϊ ἀδιβαι δύ ἀδαβθὰ ΠοΥΖιιβίθ!]6π ; Ἰκαβθ]απ Καπη βοίηθι Ὀθαθιιύιπρ' 
ΠΔΟῊ ΠῸΠ Θηὐ ον ἄθη ρσοπιίν (Μο. ΤΧ, 1. 1,ο. ΧΤΥ͂, 24) οὔθυ ἄθπ 8οοι- 
βαύῖν (11 Ο. ΧΠῚ, ὅ. 1... ΧΙΥ͂, 19) γϑρίογθη. --- Βιυάίπαϑθι, ἀ160 πδπά- 
Βοηγ διπαΙπαδδβαι. 

24 ρΆπΑ5110}] σώσει, ἄκλδ γοΥΠοΓροθπᾶθ οὗτος [6 }]{, τῦῖθ ἴῃ ἰδταυ γρ 
2ὅ Ὦνο Ῥαυχθ ραίαυ}} Ὁ" 518] τί ὠφελεῖται, γθ07ΥΡῚ. 1 Ο. ΧΙΠῚ, 8 πὶ γαϊῃύ 
Ῥούίοβ πιῖ8δ ἰδυαι οὐδὲν ὠςφελοῦμαι; σὰ Ῥαυνθ, θοα ν πὶ5᾽ τος παύζθπ 
ΥὙΡΊ. 1 Τίπι. 1Π|, 16 411] ῬοΚο --- Ββαυνμοβ ἂὰ Ἰαϊδοῖπαὶ ὠφέλιμος πρὸς 
διδασκαλίαν. 26 4108} χαΐ, πδᾶοὸὴ ἢ ,αὐῦ., 27 5078] ἀληϑῶς; Βαπ]α 
ἰδύ βυθδίαπίιν, νϑγρ]. Μο, Υ, 88 (Ὁ ἱπιπιὰ 4116 θὸο βυπ͵α, 71. ΥἼΙ, 46. 
ΧΥ͂Ὶ, 1 οο. 28 νϑυγθυπ)] ἐγένετο, ἵπὶ Οοὐ. δύ ἀαροὸβ δῃύίαι. Ζπὶ βυθοῦ 
ΒοιηδΟμί, ννῖθ ἰπ Ῥ ἐγένοντο. --- ΡΠ π45] παραλαβών δῖα Β δῦ ρ1] --- 
χαὺὶ παραλαβών. --- Ιαϊκοῦα 16} ΤΟΙαππμομ} Ἰάκωβον χαὶ ᾿Ιωάννην Οϑ 
1, 1{3ς61 -- Ἰωάννην χαὶ ᾿Ιάκωβον. ᾿ 
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Ἶ15 ῖβΒ ΔηΡατα Δ σαν ΒΟ Ϊη8. ἰ8 Πγοὶδα 5ΚοΙ μη 61. 80. 18} 

581 γαΪΤῸΒ ὑγὰϊ ΡΥ ἀθάπ ᾿πηηᾶἃ, ΡΆ16 1 γοϑη ΜΌΟΒ6Β. 78}} 

Ἠρ]ϊαβ, 31 Ραὶ ραβαι γα μλ η5. ἴῃ. Ὑα]ρθᾶὰϊ ἀΘΡ ΕΥΤΠΒ [8, 

Ροϑὶ βκυϊάα πϑι}]Π]ὰὰ ἴῃ Τἰγπιβ ] 0). 892. 10 Ῥαϊύγιι8. 18} Βαϊ 

τὴν ἱπηπλὰ γόϑιη Καιγ ἃ] 5160 ἃ; σαν ΚΠ] Π5. Ρὰ ἢ ΘΆΒΘΠ νη 

γα ρα ἰ8 18} βᾶπ5. ὑυδῃ8 γα ΓΔ 5. ΡΆΠ5 Τὴ δ απ πη Πλᾶ, 

88. 181} γὰγθ, γ]ΡΡαμ οὶ ΙΒ Καϊβκαϊ ἀπ 51 αἱ ᾿χημηα, 6} Ῥαϊ- 
{τ ἀπ Τοϑπὰ: ἰα]ϑ]απα, σοα δύ πη518. ΠΟΥ υἱβᾶη., 741} ρ ΥΔΕΣΪ- 
Ἰαϊμηα Ἐ]ΘΙΡΙῸΒ. ῬΥΪΠΒ, αἷπα Ρ8. 18} αἰηῷ ΜΌΒ6 18}} αἰηπὰ Ηθρ]1- 

πῃ, πὶ υἱζαμαβ νὰ αἰρὶΡ. 84. Ρβαΐα βᾷη ᾿πητηᾶ αἰβαηα] πη γα} 

τ] πὰ 18} αἰαγβκαάνιἄ ἴη8; [Δαν ]ἀθάθπ. ΡᾶΠη ἴῃ ΡΙΏΠΊΘΙ 

71 παὶ 4Θμλ πη ἴῃ ΡαΠηἃ 11] Π1η1η. 890 14} δέ θηα γ᾽ 118 

βαϊησηα 1] Πγ]η ΟἰΡαΠμ δὶ: 88 δῦ Β.Π18. ΠΊΘΙΠ5. 88 10} ἃ, 

Ραϊηχηᾶ Παι5]410. 86. 718} ΤΡΌΠΟΙ νὰ} 50 5] πα, ὈΙΡΊ 88 

, : ἀὐαδ. Ν Ἵ - ’ 2 τω Ἐἢ 
σπροσεύχεσϑαι αὐτὸν τὸ εἰδοὸς τοῦ προσώπου αὐτοῦ ἕτερον 

ὙἋΨ ὗν Ν 2 - Ν ΡῚ , ἌΟΥΣΝ ᾿ 

χαὶ ὁ ἱματισμὸς αὐτοῖ λευχὸς ἐξαστράπτων. 80 καὶ ἰδοὺ 
’ὔ ͵ - Ὥ ἢ - 

ἄνδρες δύο συνελάλουν αὐτῷ, οἵτινες ἦσαν Πωσῆς καὶ Ἥλιίας, 
Α 2 ξ 2 -Ὁ 

81 οἱ ὀφϑέντες ἐν δόξη ἔλεγον τὴν ἔξοδον αὐτοῦ ἣν ἤμελλεν 
- ὍΞΗΥ Κ , ς Χ , ᾿ ς ᾿ 5» ὦ 

πληροῦν ἐν “Ιερουσαλημ. 82 ὃ δὲ Πέτρος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ 
ἦσ 43 « ὰ ὃ Ξ ᾿ 7, δὲ τὸ ἊΣ δόξ, 
ἤσαν βεβαρημέγοι ὑπγῳ" διαγρηγορήσαντες δὲ τὅον τὴν δόξαν 

2 - - 2 - 

αὐτοῦ καὶ τοὺς δύο ἄνδρας τοὺς συνεστῶτας αὐτῷ. 88 καὶ 
ἣν, ΤῊ 5 “- , ) Ν ν᾿ Ἔρος, 2 τα ον , 
ἐγένετο ἕν τῷ διαχωρίζεσϑαι αὐτοὺς ἀτ αὐτοῦ εἰπεν Πέτρος 

- ᾿ - ζῷ ΦΥ͂ 

σιρὸς τὸν Ἰησοῦν Ἐπιστάτα, καλόν ἔστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι, 
, - -Ὁ 

χαὶ ποιήσωμεν σχηνὰς τρεῖς, μίαν σοὶ χαὶ μίαν ]ωσεῖ καὶ 
μίαν Ἣλίᾳ, μὴ εἰδὼς ὃ λέγει. 84 ταῦτα δὲ αὐτοῦ λέγοντος 
ΦΨΟΟΡ ,ὕ ἈΦ , 2 ΤΑΝ ΒῚ ’, ἈΠ Ἃ 
ἐγένετο νεφέλη χαὶ ἐπτεσχίασεν αὐτοὺς ἐφοβηϑήῆσαν δὲ ὃν 

τῷ ἐχείνους εἰσελϑεῖν εἰς τὴ :λ 8ὅ καὶ ὴ ἐγέ ἢ ἔχ ς εἰσελϑεῖν εἰς τὴν νεφέλην. χαὶ φωνὴ ξγένξτο 
- ἯΝ ’,ὔ 2 4 

ἐχ τῆς νεφέλης λέγουσα Οὗτός ἐστιν ὃ υἱός μου ὃ ἀγαπητός, 
Ρ] - ᾽} , Ν . - 7ὔ Ἁ ἈΝ « ’ 

αὐτοῦ ἀχοῦετε. 86 χαὶ ἕν τῷ γενέσϑαιν τὴν φωνὴν εὐρξϑη 

52 5]6ρᾶ, γὸπ ἀθπὶ ποίαυϊαβ ΘΟΥΓΙΡΙΟΙ ἴῃ δ5]θιδπ γουδπασ]ύ. 
34. αἀθπιὰπ ἵπ, ὨΐΘΓΖιι ἃπ| ταπᾶθρ 14 ἢ αὖ 'π| ἴῃ τ] τη8πῚ αἰραρρδπάδμη,, πδ0ἢ 
61: οὐ ἐἰϊπηποσιπί οὐ ἱπίγαμί θι5 11115 ἴπ παῦθοπὶ γὸχ (δοίϑ, δῦ 4ἀθ πο. 
5. πιρῖπ Κυὶί. ὕπίογβ. ΠΠ| τ. 8. 

51 Ραᾳ1] οἵ; σνόοτὶ Ἀρουβθίζου (186 110} {γ᾿ ἄθπ ὐῦῖκϑὶ ρϑῃδιίθῃ" 
-- γττηβ Ρ061] τὴν ἔξοδον ἥν, αἶθο Οὐγὰπβ ἔθπι. τὶ σαΓΠ5Β, 06 ̓  Μί. 
ΥΠΙ,11. Μο. ὙΠ, 19 Ἰαυίοί ἄθγ ἀδίίν ἀσγιπθϑα (1η ἄθη θοἀθαίαηροι ἀγα- 
τολαί υπὰ ἀφεδρών); 1,6. 1, 18 δύ ἀα5. φοβοβ]θομῦ πἰοῃῦ οΥ ΚΟΠΗΌΔΥ. 
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γ81} [6515 41η8. 718. οἷ βαΠαι ἀθάπη 18} ἸηΔπη πὶ βαἰαῖμαῃ 
πη 7αϊπαῖπὶ ἀρ ᾺΠ] πὶ ναὶ ῃῦ Ρ1Ζ61 ΘΆΒΘΗΥΆΠ. 

Ῥ -- 99 817 Ὑῶ} Ρβᾷῃ ἰπ βδιηηια ἀαρα (4818 αὐραρρδπηαδιη Ἰτὴ 

πο εἴ [αϊτσπη]α ραπηοϊα ἰπηηὰ τηδπαροίηβ ἢὰ. 38. Δ 88] 
ΤΠ Πδ π8 ΡΙΖᾺ 1 πιᾶπᾶσθῖη πἵνορία, αἰβαπαθ: 1415811, Ὀ]4]ἃ 
Ρὰκ ἰπβϑαῖπναη ἀπ πα] Τη6 1 Π8}Πη18, ππῦθ ἃἰημδΠἃ 118 ἰϑ. 
39. 18} 881 Δῃτηδ ΠΪΠ11}) ᾿πὰ ὉΠΠΤΔ]Π5, 18 Δ ΠΔ Κ8. ΠΤΌΡΘΙΡ 18} 
[8110 ἴπὰ τὴ} ΠνάΡΟΠ, 14} ΠΔ 158 1ν Δ Π11η1}0 αἵ ᾿πητηὰ ρα θτὶ- 
Καπαβ ᾽ηἃ. 40 14} ὈΔΡ 5] ΡΟ Π]Δη8 ᾿ΘΙΠΔ 5 Οἱ Ἰ56ΤΊ Θ᾽ πη, ̓ Π]]ηδ, 

781 πὶ πιδηίθάθμη. 41 δἃηαῃδἤαπαθ Ρᾶη ΙΘ58 48}: 0. Καηὶ 

πΠΟᾺ Δ 0] 0 18} ᾿πνπο, πἀπα γα 5 αὖ 1χν]5 18 Ραϊδα 

1χυῖϑ ἢ αὐὔαἢ βᾶπὰ ϑπὰ βοίπᾶπα ἰᾶγτθ. 42 βᾷγαΐ παρᾶ 

ἀπαύρασ απ αϊη πητηἃ ΟΠ ΔΚ ἱπῷ 88 ὉΠΠΠ]Ρα 1841 ἰαῃϊᾶδ; 

᾿Ιησοῦς μόνος. χαὶ αὐτοὶ ἐσίγησ ὶ οὐδενὶ ἀπήγγειλαν ἐ ησοῦς μόνος. χαὶ αὐτοὶ ἐσίγησαν καὶ οὐδενὶ ἀπήγγειλαν ἐν 
ἢ »" 2 (ς: « , 

ἐχείναις ταῖς ἡμέραις οὐδὲν ὧν ξωράχασιν. 
: - ς"οω ’ 2 -“Ὁ 

81 Ἐγένετο δὲ ἕν τῇ ξδξῆς ἡμέρα χατελϑόντων αὑτῶν 
7} Ν ἘΣ 55) ,ὔ 31 ἀρ 7 2) , ΝΠ ΨΦ ν 

ἀπτὸ τοῦ Ὅρους συνήντησεν αὑτῷ Ὀχλος πολὺς. 88 χαὶ ἰδοὺ 
Χ - 2 

ἀνὴρ αἀττὸ τοῦ ὄχλου ἀνεβόησεν λέγων “΄Ιιδάσχαλε, δέομαί 
σου ἐπιβλέιμαι ἐπὶ τὸν υἱόν μου, ὃτι μονογενής μοί ἐστιν, 

Ν ᾿ Ν - ,ὔ ΘΎΡΑ Ν γ , , 
39 χαὶ ἰδοὺ πνεῦμα λαμβάνει αὐτὸν χαὶ ἐξαίφνης κραζξι 

,ὔ 2 δ - 2 - .» 

χαὶ σπαράσσει αὐτὸν μετὰ ἀφροῦ, χαὶ μόγις ἀποχωρεῖ, ἀτι᾿ 
Ἄ -“ -" Ὁ Ἃ ΠΣ) ,’ - -"Ὗο Θ 

αὑτοῦ συντρῖβον αὐτὸν. 40 χαὶ ἐδεηϑην τῶν μαϑητῶν σου 
2 2 7 

ἵνα ἐχβάλωσιν αὐτό, καὶ οὐκ ἡδυνήϑησαν. 41 αποχριϑεὶς 
δὲ ς Ν Ὁ .} 0) Ν ,"ὕ᾿ κ ὃ Γ , «' 

ὲ ὃ Ἰησοῦς εἶπεν ᾿Ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη, ἕως 
-- 7 . ς - Ψ' 

γχιότε ἔσομαι πρὸς ὑμᾶς καὶ ἀνέξομαι ὑμῶν; προσάγαγε τὸν 
͵ὔ χὰ Ψ -- Ψ 

υἱὸν σου ὧδε. 42 ἔτι δὲ προσερχομένου αὐτοῦ ἔρρηξεν αὐτὸν 
΄ ᾽ 3 - - 

τὸ δαιμόνιον καὶ συνεστιάραξεν" ἐπετίμησεν δὲ ὃ Ἰησοῦς τῷ 

36 τι ραηοὶ νᾶὰὺρ, ἴπ ἄθγ Βαηἀβοῃ "Ὁ ἀ15. νΘΥΒΘΠ θη. ππΊρ᾽ 6509 110 γῶν 
τ Ῥαπθὶ. 38. βάπαιι, αἴθ μδΠἀβο τ Ὁ θαπι. 89. ὨΤΌΡΟΙ͂Ρ, 416 Ππᾶπάβομυι 
ΠΤΟΡΙΡ, ἄθλου ον ῬΑ ΒΡΌΓΟΙ οἶποθ 6; Ο1.. ὨΤΟΡ ΠΡ. 41 πιάνο, ἄϊθ παπά- 
ΒΟΒΤΙ ΒΙάγΤΘΙ, νρ]. ΧΙΥ͂, 21, Μο. ΧΙ, Ἂς 8016. πγαῦνο τἀπὸ Ἰαϊπᾶτο. 

86 τηᾶπη πὶ ραίαϊ πῃ - πὶ να} οὐδενὶ ἀπήγγειλαν - οὐδέν; ἄδον 
αἴθ ἀορροὶίθ πορδίϊοη 5. Ζι Μο. ΧΥ͂, 4, 87 ἴῃ βαπιπιὰ ἀδρα} ἐν τῇ ἑξῆς 
ἡμέρᾳ, ΒΔ Ὁ 642] διὰ τῆς ἡμέρας; ᾿ροῦπαοτέ ΠΔΟᾺ ἔ: ἴῃ 1116 416θ.Ὀ 89 υη- 
ἨΓΑΪη8] Ζυβαίζ π8 0} ἢ, οὐ 6000 5Ρ1Υ}{π|8. ᾿πητητ πη ἀπ. Δάρυθ θη! οιιπι᾿, 
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σαμνοία Ρᾶη Τθϑθ. ἈΠ Ηλι Ῥαπηηἃ ἘΠ Αἰ], 18} ΘΆΠ ΔΙ] ἃ 
βᾶπα πιᾶστι αὶ αὐραΐ πὰ αὐζη 18. 48. ὈΒΠΙ ΙΔ ΠΒ. μη γδ7- 

Ρὰη ἃ]1ὰὶ δὰ Ρ᾽ζαὶ τὶ ΚΙ] θη ΟἽΡ8. 

Αὐ αἰϊαῖπὶ Ρᾶπ 51} Ὁ] 01] πη Ὀΐ 411Δ ΡΟΘῚ ᾿σαἰανιαδ τ --ς 100 

Ιϑβϑβ, ἀὰΡ Ῥαϊίτιβ: ἔγαθ]α, ἀπῆν γὙ 8. πὶ τηδη θάθπη 86 761- Ἀοδα 

θὰπ Ραχητηὰ Ὁ ἴθ [θδῖ5 ΠΡ: Ρμαΐα ΚαΠΪ ἢἰ πβραρρῚρ πἰθαὶ 1ῃ 

διάουη 18ἢ} ἴῃ [αβίι Ὀη]8. 

Θὰ Ρὰᾷῃ ἀπ ΒΙΡΟΠ]Δ τ 561 Π81η|: 44. 1Δ0}1}0 115 1 Δυβοῃὰ τὰ --- 101 

ἰχγατα ΡῸ νασσᾶας: ἀπΐθ ΒῈΠ118. ΠΔΠη5 ΒΚ} 45. ἰδὺ αὐριθδηῃ Ὑ ιν δο 

Βαππη8 πη ηη0. 4 10 οἷ8. πὶ ΠΌΡαη Ραμα γαῦγᾶα, 18} 

5. ΘΠ ΠΡ ἰαπτα ἴτ οἱ ἢ] ᾿ΠΌΡΘΙηα ᾿ππηᾶ, 41} οἰ θη 

ΑΙ Πηδπ ἱπὰ Ὀὲ Ραΐα ναιγά, 

406 (ἰ]αῖὶρβ βᾷπ τηϊθοηθ ἴῃ ἴπ8, βαΐὰ ᾿γδγ]5 βᾶι χθ:Ὁ ὅπ. 
ἡ 

πνεύματι τῷ ἀχαϑάρτῳ, χαὶ ἰάσατο τὸν παῖδα καὶ ἀπέδω- 
χὲν αὐτὸν τῷ πατρὶ αὐτοῦ. 48 ἐξεγιλήσσοντο δὲ πάντες 
ἐχεὶ τῇ μεγαλειότητι τοῦ ϑεοῦ. 

Πάντων δὲ ϑαυμαζόντων ἐττὶ ττᾶσιν οἷς ἐποίει ὃ Ἰησοῦς 

Εἶπεν πρὸς τοὺς μαϑητὰς αὐτοῦ 44 Θέσϑε ὑμεῖς εἰς 

τὰ ὦτα ὑμῶν τοὺς λόγους τούτους" ὃ γὰρ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
μέλλει πταραδίδοσϑαι εἰς χεῖρας ἀνϑρώτιων. 4 οἱ δὲ ἠγνόουν 
τὸ ῥῆμα τοῖτο, χαὶ ἣν τταραχεχαλυμμένον αἀγι᾽ αὐτῶν ἵνα 

μὴ αἴσϑωνται αὐτό, καὶ ἐφοβοῦντο ἐρωτῆσαι αὐτὸν ττερὶ 
τοῦ ῥήματος τούτου. 

40 Εἰσῆλθεν δὲ διαλογισμὸς ἐν αὐτοῖς, τὸ τίς ἂν εἴη 

42 ἀυαίρασραπαϊη ἱπηπιὰ αἴ6 ΠΘΠαἀ ΒΟ γ, ΟἿ, ἀπαύραρραπᾶδη 1Π8. 

4 

48 ὍΘΙ Β0Ώ]55 (685. ὑϑῦδθθ, γ0Ὸὺὴ ΩΔΡ Ραϊ(γιι8 ἃπ, βίδιηπιί δῖ15 (: 
, ναϊχις Ῥροίτιιβ. ἀοτηῖΐπθ α4πᾶγ6. ΠΟΒ ΠΟ Ὀούαϊ ΠΙ15 ΘΙΘΟΤΘ Θαπι. δα 1116 αἰχι 

πος ρεπιβ ποὺ οχίθί πῖβδὶ π᾿ ογαύοηϊθιβ οὐ ἰθί απιϊ8᾽. ΑΒΗ]Ομ6. σαδβᾶϊχθ 
Βαῦοπ οοἵ, οὶ ἄθηθῃ Ἰθάοοῃ (οὺ 580}]1188 ἰδυίοί: ααϊθι5 αἰχὶύ ἀπο πὶ 

. Βαϊ ιβιηοαϊ οταύ πη θὰ5 οὐ 1Θ1Π115 οἱοϊθίισ. δοπ ἢ νγϑιομῦ αοὺ ροίβο}8 
| ἰοχί ἀυγοῃ αἴθ νογίδιβομτπρ γοὺπ 1116 πϊῦ ΤΟθὰΡ 0, γρ]. οδἴπθῃ μη] 16 Π θη. 

[411] Μο. 1, 42. Αὐὖὐϑ ἀθυβθῖθθη 4116116 βίαπιτηῦ βᾶπ γοὸγ τι 5] ΡοῃΊαη. ΑπΟἢ 
ἱ ἵπ ἀοπ δηΐδηροη δθὺ βθούομθπ δ{ϊπηπηῦ ἀΠΒ6ΥΘ ΠΑΠβοΠ τύ ᾧ ὕδοτοίη, 

νὰ πσοπὰ ἀΐθ συ ϊθο βομοη ΠαΠἀϑοθγ6 πη βοοίϊοπ 100. πιϊΐύ ἐξεπλήσσοντο, 
101 πη πάντων Ὀθρσίπποη. 5 46 Ραία Ἡναυ]δ Ρβαὰ 126 πιαϊδϑίβ ν981}] τὸ τίς 
ἄν εἴη μείζων αὐτῶν; ἀϊο ρσούϊβομθ υοσίβίο!]ππρ βυϊπημηῦ χὰ {πὰ γος ααΐβ 
ΘΟΓᾺΠῚ ΤηΔΙΟΥ Θ55θέ᾽, Δ0ΘΓ ἀοοἢ) ΜῸ] παι ζχυΐα!]ρ. Ζυχ βαθδίαῃυϊ γἱταπρ' 
ἀθ5 βαΐζθβαὲ: ἄσγοῃ Ραΐα γὙρὶ]. 1, 62. Βο. ΧΙΠΙ, 9. 
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τηδιδίβ γ08]. 47 10 [οϑ8 ρΒΔΙΠγ 8 η 5 ΡῸ Τηϊΐοη ΠΑΙ Ὁ Π8 126, 

ἐαἰγρυορμθ. θΔ1 οαϑαίαα ἰδαχῶ 515, 48 18} 4} ἀὰ [π|: 
88 γᾶ. 5861] Πα Π1}10 Ραΐα Ὀᾶ1 ἃπἃ ΠΔΙΉΪΠ ΤΠ ΘΙ ΠΔΠΊΙΗ8, 

τ ΔΗ ΟΠ] ΠΡ; 18} 88 ὨνΆΖᾺἢ 5861 ΔΚ ΔΠαΠΙΠ11}0, Πα ΠΙ ΤΡ 
Ρβᾶπδ β8 πα] δ ΗΚ; πηΐθ 88 τ]ηηϊθύα Υἱϑαη 8. 1η 8] Δ Ί1ὴ 
12.015, 88 γΔΙΥΡῚΡ Τ11Π|5. 

τρ τς 108 49 Απαμδῆδη 5. βὰη [ΟΠ ΠΠ65 48}: ἰδ] 2] Πα, ΘΟ ΒΘΉΥΙΠΙ 
Μὸ 97 ς,ιχηᾶπα πᾶ βΘἰΠδηηπ]ὰ ΠΔΠΪΠ πιϑἀγθὶ θα παδπ ΠΠΌ] ΟῚ 5, 78} 

γὩ]ἀΘ 1 ᾿πηΠη8, ππὺθ ἢ [αἸδύῦθρ ΤΡ ἀπη515. ὅ0 182} (Ὁ 

ἀὰ ἴπ [6518: Π] γ841}}0, πηΐθ 5861 ηἰδῦ Ὑἱργὰ 1218, [1 1ΖΥ]8 

δῦ; πἰ δἰμβηπη ἀκ δῦ Τηϑηη0 5801 πὶ σΔΥΔΌΙ] Δ] τη ἴῃ 

Π8ΙῊΪΠη ΠΊΘΙΠ ΔΙ]. 

3) οὉ » - 

μείζων αὐτῶν. 41 ὁ δὲ Ἰησοῦς ἰδὼν τὸν διαλογισμὸν τῆς 
2 -“ - 

χαρδίας αὐτῶν, ἐπιλαβόμενος παιδίου ἔστησεν σπταρ᾽ ἑαυτῷ, 
ΜΕ ΨΕΡΕΘΊ 2 ὼ - ἢ ἜΣ νὰ ,ὔ - Ν ,ὔ δι ον 

48 χαὶ εἶπεν αὐτοῖς Ὃς ἐὰν δέξηται τοῦτο τὸ παιδίον δτῦὶ 
ΧΕ πο , : 5 ἐσε νἐὶ δέ; Σ ὡς Φ Ὁ] ΘΝ ΦΉΣ δέξ δέ 

τῷ ονόματί μου, ἑμὲ δέχεται" χαὶ ὃς ξὰν ἕμὲ δέξηται, δεχε- 
5 ῇ ’, »- - 

ται τὸν ἀποστείλαντά με᾿ ὃ γὰρ μιχρότερος ἐν πᾶσιν ὑμῖν 
ὑτάρχων, οὗτος ἔσται μιέγας. 

) , 5 2 , 

49 ᾿Αποχριϑεὶς δὲ ὃ ᾿Ιωάννης εἶπτεν Ἐπιστάτα, ἰδομέν 
δος ΚΡ τ , 2 , , δ ψ 3) ’ 

τινα ἐπὶ τῷ ὀνόματί σου ἐχβάλλοντα δαιμόνια, καὶ ξχωλύ- 
ΡΥ, [ῳ] 2 2 -" ᾿ ς Ὁ Ν ἘΥ͂ 

σαμεν αὐτόν, ὅτι οὐχ ἀχολουϑεῖ μεϑ' ἡμῶν. ὅ0 χαὶν εἰσῦεν 
Χ ΞῈΨΆ ΓΕ το Σ -- Ν , [8 Ν 2 ΒΡ ᾽ 

γιρὸς αὐτὸν ὃ Ἰησοῦς Πὴ κωλύετε, ὃς γὰρ οὐκ ἔστιν χαϑ 

ὑμῶν, ὑπὲρ ὑμῶν ἐστιν, 

41 ραϑαί18] ἔστησεν Δ 682] --- ἔστησεν αὐτό. 48 νἱδαῃᾷ8] 
ὑπάρχων, ον ΘΟ μθπἂθ που βίθ!] Πρ, ἃποἢ ΠΟΙ πού 1 γρ ἀθογοΙ πδίίτα- 
τηθπᾶ: ,4] οπἰπιὶ ΠΉΪΠΟΙ οϑὺ ἱπίθυ ΟΠΠ68 γοϑ. 49 πᾶ βοἰπαπιπιᾶ ΠΆΠΙΪ1] 
ἐπὶ τῷ ὀνόματί σου; ἀὰθ ῬΙΟπομθα. δύ πὶ ΟΟΟΒΟΠΘΠ δ᾽ ΠΠρ ΘΙ 88. 818 
Βοίοπί νογδηρβίθδ, Θθθπ850 ἴπ ἀθὺ ρ8γ81]615611. Μο. ΙΧ, 88. δ0 ἄὰ ἴῃ] 
πρὸς αὐτόν, νὶθ 65 Βομοίηθ πὸ ἀογ Τίαϊα ρσοῦπαοτύ (066 ,88 608). -- 
γἱρτὰ ἰχυῖβ ἤδυν 1218] χαϑ' ὑμῶν ὑπὲρ ὑμῶν ΒΟΌΙ, τ γᾷ --- καϑ' ὑμῶν 
ὑπὲρ ἡμῶν, καϑ' ἡμῶν ὑπὲρ ἡμῶν, --- πὶ αἰπδίῃ ἀὰ]ς ἰδέ πιᾶππθ 5861 
αἱ ρανδατγκήαϊ ππμῦ ἴπ πᾶπιΐπ τη θ᾽ Πα πητη8}} ἄργ86 100 Ζιβαΐ ἃιι5 Μο. ΙΧ, 89 
(πἴ πιδηπαθτπ ἃὰκ δύ βαοὶ (απ πιαμῦ ἴπ πᾶπιῖπ πηθὶ πᾶτητηα δ ἹΠΔΡῚ 
βρυϑαίο ἀΡ]]ναπνάγαμ πι15) ἴπὶ ἄθη. Ἰα οὶ αἰ βοῖ θη. Π8πβογ [6 ἃ Ὁ ὁ 61 (ἃ Ὁ Βούζθῃ 
ΠΟΘ νγοϊίου πίπχι., οὐ ροίουῖθ τηα16 Ἰοαὰϊ 46 τπ0᾽). 55 ΟἹ 815 Θ΄ ποι ἰαὐθὶ- 
πἰβοιθη ΠαΠἀ5ομτ Ὁ ἴῃ ἄθη ρουβομοι ἰοχύ Καπὶ, πἰομῦ οὔνγα δι18. ον Ῥᾶγα]- 
19156116, θοὸν οἰδύ α16 θυ οἰ σΠ θη ἐαβϑιπρ' ἱπὶ Μὸ. {ΠὈυῖρομπβ {ἀρύο ἀθυ ᾿πύου- 
ῬοΪαίου αὐ οἷρπθ ἰδιδύ τηᾶμηθ πἴηχι (νρ]. χὰ ΥΠ|Ι, 49), νῖθ οὔθῃ 48 
Ιοθαθ. Ὀῖθ 4116116 ἄογ Τπίου ρο]αίϊοι ΨΥ 180. ἴον πἰομύ {, 5. ψὰ 1, 29. 68 
ππᾶ βοηβί, (Καὶί, τπίοιϑ, ΠῚ Ὁ. 11). 
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Τποὰς ΙΧ. 20 ὃ 

1 γα} Ρὰμ ἴῃ Ραμ ηθὶ τ ὉΠ ποθ πη ἀαρῸΒ ΔΗ ἀΔΠΠ1Π1- τὰ -ς 104 

[αῖβ ἴθ. 8} 15 ἃπάγαϊγ θὶ βοϊμαύα σαὐα]οῖάα ἀπ σαρραῃ ἴῃ [α]- 

Τα] θη], δ3 18} ἱπβαπαϊα αἰτιπ5 ἔαπγὰ 515, 18} ρα ροΠἀΔ 85 

σα ραη πὶ παϊμ ϑαιμηδγοῖΐθ, 506 ΠΗ] ᾿ητηὰ ; ὅ9. 78}} ΠΙ 

Πα πθμλτ. πὰ, ἀπ ἁπαγα "}ὶ 18. νὰ8 σαρραμαο ἀὰ Ταἰτιιβὰ- 
ἴθ). ὅ4 σαβαϊ γα λη8. ΡᾶΠ ΒΙΡΟΠ]ΟΒ. 18 [ΚΟ τ5. 18} ΟΠ ἃπ- 

65. ἀΘΡαμ: ἔγασ)α, υἹ]οῖζα οἱ αἰβαϊμηα,, ἴῸπ αὐραρσραϊ τι ὨΙΤΗΪΠἃ 
αι ἐγδαϊπηαὶ ἴπ, 506 18} Ἠο] οἷαβ. ραἰανια Ὁ ὅδ᾽ σαγδῃα] Πα 8 

βᾶπ σάβοκ ἴῃ 781} 4} ἀπ μι: αἷὰπ Ὑἱδα ΠΥῚΒ ΔΠΙΠΔΠ6 51}0} ὃ 

ὅδ ἀπ ΒῈΠῚ15 ΠΙΔΠΒ πὶ δ ΒΑ ΙγΆ]0η) αἰδίαη. ἃΚ Ππᾶβ]δη. 

71 Δα ἀἸθάπη ἴῃ ἀμΡαγα ΠΔ 11. 
7 7} βὰπ σασραπαδῃι ἴῃ} ἴῃ Ὑἱρα (Ὁ 511Π|5 ἀπ ἸΠ1Π8 : τότες 

81 Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ συμτιληροῦσϑαι τὰς ἡμέρας τῆς 
ἀναλήμιψεως αὐτοῦ, χαὶ αὐτὸς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐστήριξεν 
τοῖ; ἰέναι εἰς Ἱερουσαλήμ, ὅ2 καὶ ἀπέστειλεν ἀγγέλους πρὸ 
προσώπου ξαυτοῖ. καὶ τιορευϑέντες εἰσῆλϑον εἰς κώμην Σα- 
μαρειτῶν, ὥστε ἑτοιμάσαι αὐτῷ ὅ8ὃ χαὶ οὐκ ἐδέξαντο αὐτόν, 
ὅτι τὸ πιρρόσωτιον αὐτοῦ ἦν πορευόμενον εἰς “Ιερουσαλήμ. 
ὅ4 ἰδόντες δὲ οἱ μαϑηταὶ αὐτοῦ Ιάχωβος καὶ ᾿Ιωάννης εἶπον 
Κύριε, ϑέλεις εἴπωμεν τοῦρ καταβῆναι ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ 
ἀναλῶσαι αὐτούς, ὡς καὶ Ἣλίας ἐποίησεν; δὅ στραφεὶς δὲ 

ἐπετίμησεν αὐτοῖς χαὶ εἶπεν Οὐχ οἴδατε οἵου πνεύματός 
ἐστε; ὅθ ὃ γὰρ υἱὸς τοῖ ἀνθρώπου οὐκ ἦλϑε ψυχὰς ἀνϑρώ- 
πων ἀπολέσαι ἀλλὰ σῶσαι. χαὶ ἐπορεύϑησαν εἰς ἑτέραν 
χώμην. 

61 Ἐγένετο δὲ σπτορευομένων αὐτῶν ἐν τῇ ὁδῷ εἶπέν 

δ1 υβίυ!Πποάράππ, ἀ16 Παπἀβοητε ἀπᾷ αἀἴ6 ΠΘΥΓΔΌ ΒΡ ΘΌΘΥ δΌδ56 Υ Μ855- 
Τη8ΠῈ τιϑί]ποάθάιη. 54 ΤΆΚΟΡα5, ἅ16 ΒΑπάβοῃ νυ ππᾶ ΟἹ, [Κα 05. 

52 5076 τηᾶπν]8}} ὥστε ἑτοιμάσαι; ὍθοΥ ἄθπ ρτἄοίβπιιβ 405 ἱπῆπι|{1ν8 
ἴπ ἰο]σοβάξζθη 5. ζὰ Μο. ΤΥ, 1. δ 181} 480 ἀὰ ἵπὶ πῖι νἱδα}  ἢν]5. ΔΒ ΠΙΔΠΘ 
5170}}] χαὶ εἶπεν Οὐχ οἴδατε οἵου πνεύματός ἐστε ὈΒΚΜΌΓΤ. 0} νρ 
- [61} Ξϊη ΑΒΟΙ,; ἀὰ ἴπὶ πὰὺτ ἰπ ἢ ,Δα 6ο05᾽, ἀδηδοῃ Καἂπη (6Γ ΡΆΠΖΘ 
ΖιβδῖΖ ἃ115 { οπί]θπηΐ βοῖπ, ὅθ τππηίθ β.Π|15 ΠΙΔΠ5 Πἰ 48Π| ΒΕΊΎΆ]ΟΤῚ αἰδ(78 
ΔΚ πᾶβ].}} ὁ γὰρ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθε ψυχὰς ἀνθρώπων ἀπο- 
λέσανι ἀλλὰ σῶσαι ἘΚΜΌΓΤ,. 10! νρ --- (61 ὅπ ΑΒΟΌΙ, »2, ἴὰ ΓΖ 
8.6 ΥὙρ (01 υπίο γάρ, ἀνθρώπων [610 νῦῖθ ἵπὶ Οοὐίβομοπ ἴῃ 66 γρ. ΥὙ16]- 
Ἰοῖομέ βέαπιπιῦ Δ0ἢ ΑΙΘΒΘΥ Ζιβαίζ ἃτ8 (οΥ Τία]α; 45 5:Π|Ρ]ῸΧ αἰ βί7απ Κοτητηῦ 
ΠΣ ΔΠ ΟΙΘΒΟΥΙ 5{6]16 ΥΟΥΙ, 

; 

: 



τα 

ΥΖ 

204 Τποὰϑ ΙΧ. 

Ταϊϑί]α ΡὰΚ Ριβην δα Ρδαοὶ σαροὶβ, ἔταπ]ὰ. 88. 1411 48} ἀπ 

ἴτη [Θϑι5: [Δα ΠΟΠ5. ΟΥΟΡΟΒ δἰριη 181} [ΠΡῚῸΘ. ΠΙΤΏΪΠ1Β. Β10{8Π8, 

ἸΡ ΒΌΠῸ5 Τ8 8 ΠῚ ΠΔΌΔΙΡ ἤγαν ΠΔῸΠ1Ρ σα ]αρΊ]α]. ὅ9. 4} βᾶῃ 
ἀπ ΔΗΡΑΙΔΠΊΙη8 : Δ 1506 1 τη. 10 15 4}: απ], ὉΒ]ΔΌΌΘΙ τη 18 

ΘᾺ] ΘΙ. [Δα }} 15 1411 ἀΒΠΙΠΔη αὐύδη Τηθῖη8ηἃ. 60 6 Ρᾶῃ 

ἀα ᾿πητηᾶ [68π5: ἰοὺ Ῥᾷη5 ἀδαβθαη8 π5Π]1Π81} 561 Π8 8 ΠΔΥΪΠΒ, 

10 Ρὰ ραᾷρρ' 1411 σΆ30110 Ριπαἀδηραγα]α σΡ5. 

61 ΘᾺ βᾷμῃ 18} ϑηραδι: 1αἰδία μὰ, ἴγαυ]α; Ὁ μαπῖς 

ὈΒΙΔΌΡΟΙ Ηγ15. Δ Δα] ρᾶπ βὰ 11 Ρα16 1] 5᾽πα 1) σαγ δ ΤΠ] ΘΙ] ΠΔΙΠΤηΔ. 
62 Πρ Ρδπ ἀπ πηπηὰ [65885: Πὶ ἸηδηΠᾶ, 18]Δ 018 45 πᾶ πα τι 56] ηἃ 

8ηἃ ΠΟΙΙΔΠ] 8}1 58] Πγᾶπαᾶθ αἰϊτα ο0115 δῦ ἴθ Ριπαδηρ γα] 

ΡῈ 5. 
Χ, 1 ΑἰἴϑτπΠΡ Ρᾶῃ Ραᾶία τιϑίαϊκηϊᾶα ἔα] 14} ΔΗ ΡδΙ Δ Π5 

ΒΙθαπίθπα, 18} ᾿πϑδπαϊ ἃ 1η5. ὑνᾷπϑ πνϑηχαἢ ἴαπγα ἃπα- 

γ 1] 5ΘΙ Πδυηηἃ ἴῃ 81] Ῥαιγρθ 141} βύδαθ Ῥδ 61 τη δ 15 

σΆΡΘΟΔΗ. 

Χ 3᾽. τρ 2 , ο ΞΥΟΝ 2 ,ὕ " 
τις σττρὸς αὐτὸν ᾿ΑΙχολουϑήσω σοι ὅπου ἐὰν ἀπέρχῃ, χύριξ. 

τ Ὁ “ - 2 - 2 

ὅ8 χαὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Ιησοὺῦς «1 ἀλώπεχες φωλεοὺς ἔχουσιν 
“Ὁ ο .ς « - 

χαὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ χατασχηνώσεις, ὁ δὲ υἱὸς τοῦ 
2 ’ 2 27 - Ν Ν , Ἵ . 
ἀνϑρώτπτου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν χεραλὴν χλίνῃ. ὅ9 εἰπίεν δὲ 

ἣΣ ᾿ ’ 

πρὸς ἕτερον ᾿Τχολούϑει μοι. ὃ δὲ εἶχεν Κύριε, ἐπίτρειμόν 
2 - ω “ ᾿ εὖ 

μοι ατελϑεῖν πρῶτον ϑάιναι τὸν πατέρα μου. 60 εἰστὲν δὲ 
- .- , « - 

αὐτῷ ὃ ᾿Ιησοῦς ᾿φες τοὺς νεχροὺς ϑάψαι τοὺς ξαυτῶν 
2 -- -Ὁ 

γεχρούς, σὺ δὲ ἀπελθὼν διάγγελλε τὴν βασιλείαν τοῦ ϑεοῦ. 
61 Εἶπεν δὲ καὶ ἕτερος ““3!χολουϑήσω σοι, κύριξ' στρῶ- 
ΔῊΝ , , 2 "ξ - ᾿ Χ ΠΥ 

τον δὲ ἐπίτρειμόν μοι ἀποτάξασϑαι τοῖς εἰς τὸν οἰχόν μου. 
ν ως 2 -»"Ἢ ᾿] ,ὔ 

62 εἶπτεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὃ [Ιησοῦς Οὑὐδεὶς ἐπιβάλλων τὴν 
- 2 ΩΨ Ἐν τ, . ,ὔ 5 Ν 2 , ΒΥ 

χεῖρα αὐτοῦ ἐπ᾽ ἄροτρον χαὶ βλέπων εἰς τὰ ὀπίσω ευϑέτος 

ἐστιν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ ϑεοῦ. 
- τ ,ὔ « 

Χ, 1 ἹΠετὰ δὲ ταῦτα ἀνέδειξεν ὃ κύριος καὶ ἑτέρους 
ς ’ὔ τ τα ΝΣ ὧν τὶ 2 ᾿ Ἀπ Δ. ᾿ , ἣ 
ἑβδομήκοντα, καὶ ἀπτέστειλεν αὐτοὺς ἀνὰ δύο πρὸ προσώπου. 

- - γω 9 
αὐτοῦ εἰς στιῶσαν πόλιν χαὶ τόπον οὗ ἤμελλεν αὐτὸς ἔρχεσϑαι. 

59. 141}] συροδούψί, 00 ἀδιβαπ85 - ΠΔΥ]Π5] γεχρούς- γνεχρούς, 5... 721 
Με. Υ, 28. 61 ἀπᾶαϊβαπ] ἀποτάξασϑαει Ἰαϊ. τοπαπίϊατο ,δηγθᾶθη᾽, ἀΔΠΙΣ 
Αἰ βαυ ΧΙΥ͂, 38, ἰνἰδδίαπάλῃ ΠῚ Ο. 1΄|, 13, 62. 48} Ρᾶῃ άπ ἱπιπιᾶ [6508] 
εἶπιεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ ]ησοῖς ΚΠ ΠΝΟΕ εἶπεν δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς, εἶπεν 
δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς πρὸς αὐτόν, ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῷ. Χ, 1 ρβαρρθῃ] 
ἔρχεσϑαν - --αλ εἰσέρχεσϑαι. 



Τκοὰ5. Χ. 50ῦ 

ὃ. ΟΆΡαΝ μὰς ἀπ ἴτὰ : ἀβδη8 τηδηαρα, 10 γα ν ) 8 [ἀγα]. τὰ --- 108 
ΒΙΔ}}} ὅτι ἔγαθ)αη ἀβὰ 15. Οἱ τιββα 7] Ὑδα ΒΟΥ) 8. ̓πς ΡῸ Ὁ0 Ν 109 

ἀϑὰμ Βοῖμηὰ. ὃ σαροῖθ; 8ὰ1] 1Κ Ἰηβ8 }6)]ὰ ᾿ΖΥ]8 5γ6 ἰδ θὰ ἴῃ 

χη αγηαὶ γα ]ἴο. 
4 ΝῚ Ῥαϊγα]Ρ Ραρο π1} πιὰ 0], Ὡ1}} ΘΆΒΙΚΟΙΙ, ὨΪ ΤηΔῊ- τὶ ταὶ 110 

πὰ αῃ Ὀἱ νἱρ ΘῸ]]}]}}. εὐ δι, 1... 
ὅ 1 Ρᾶποὶ σαγάθ ᾿πησαροα!θ, ἔΠπηλϊδῦ αἰβαὶρ: ρΘαν ΙΒ] τἷὰ τς 111 

Ραπιπιὰ σα. 0 18}} 7Ἰα))ὰϊ 51]81 11 πὰ} 8 ηπ8 ρα γα}}}}}18, 

ΘᾺ ΘΙ δῖ Ρ ΒΚ πὰ ἰπηχηὰ σαν" ὶ ἰχγαγ; 1Ρ 1] πὶ, ἀπ ἸΖΥ] 

σαν ]αὶ: ᾿ 

τ ἴμπἢΔ μὰ Ραητηὰ σαγάα Ὑἰϑαῖθ, τη ] πη 18} αἸ]ρΡ᾽- Υἱῦ τος 111 

Καπᾶδπβ Ρὸ αὖ ἴπὶ; γα] 085 ΔῈ Κ ἰδὺ γασυβύν)α Ἰ] χα 0η8 56] Π8 1208. ον: 

Ὠἱ [ἀγα τ σαγάὰ ἴῃ σαχα. 

ῶ Ἔλεγεν οὖν πρὸς αὐτούς Ὃ μὲν ϑερισμὸς πολύς, οἱ 

δὲ ἐργάται ολίγοι. 
“ΤΠεήϑητε οὖν τοῦ χυρίου τοῦ ϑερισμοῦ ὅπως ἐχβάλῃ 

ἐργάτας εἰς τὸν ϑερισμὸν αὐτοῦ. 8. ὑπάγετε" ἰδοὺ ἀποστέλλω 
ὑμᾶς ὡς ἄρνας ἐν μέσῳ λύχων. 

4 Ἵ]ὴ βαστάζετε βαλλάντιον, μὴ πήραν μηδὲ ὑποδήματα, 
χαὶ μηδένα χατὰ τὴν ὁδὸν ἀσπάσησϑε. 

ὅ Εἰς ἣν δ᾽ ἂν οἰκίαν εἰσέρχησϑε, πρῶτον λέγετε Εἰρήνη 
τῷ οἴχῳ τούτῳ. 6 χαὶ ἐὰν ἢ ἐχεῖ υἱὸς εἰρήνης, ἐπτανατταύ- 
σεται ἐπ᾽ αὐτὸν ἣ εἰρήνη ὑμῶν. εἰ δὲ μήγε, ἐφ᾽ ὑμᾶς ἀνα- 
χάμιψει. 

1 Ἔν αὐτῇ δὲ τῇ οἰχίᾳ μένετε, ἔσϑοντες καὶ σποίνον- 
τες τὰ παρ᾽ αὐτῶν: ἄξιος γὰρ ὃ ἐργάτης τοῦ μισϑοῦ αὑτοῦ 
ἐστιν. μὴ μεταβαίνετε ἐξ οἰχίας εἰς οἰχίαν. 

Χ, 2 νδυγβίν)αμβ, ἀἴ6 Πδπαἀβομσ γαυγϑίν)απαβ, Ὑρ]. 61]. 8. 81. 82, 
4 ΡΆΒΚΟΙΙ αἴθ Βαμα βοῃυ, ΟἹ, σοῦθη ρΆΒΚΟΙΘ, Ὑθυπιΐοη ΔΌΘΙ ΡΆΒΚΟΙ ; 
Υρ]. ρατιπὶ. 5. βᾶποὶ ραχάθ, αἰθ μηῃαάβομυ ΡῬᾶπθ Ραγαβὶ. 

2 φᾶρυῖ Ρᾶη] ἔλεγεν οὖν οἂον ἔλεγεν δέ) --- 888] ὃ μὲν ϑερισ- 
μός, μέν 610, οὈθπβο Ὁ 1{π|ὰ (Πού 4). --- γαυΐαμ δὲ δοροκίιυχί ἐπ ρο- 
ΒΟΏΧΙΘθΘη, ΟὔὟΟΪ τπᾶηὲ ὨΪΘΙ Αἴ6 γ01}16 ἔστη οὐ ψαγίθῃ 501116θ.0Ό ϑϑϑοίϊοπ 109 
Ῥερίπηΐ ἴῃ θη συ θο 8 μοι Παπαβοχ θπ πᾶ, Ὑ16. 68 Βομοὶπῦ, δι} ἴῃ ἢ 
ταῖξ ὑσχιάγετε. ΔΑ πὶ τηδπηδπῆιη} χαὶ μηδένα; χαί ἴομ1. 1 18{] ἐστίν 
ἴπ αὐ Ισμοπάοσ βίθ!]αηρ, [6810 δῖ Β0],.. 



206 ΓΤ π085 Χ- 

τἷρ τες 118 8 44} ἴῃ ΡΟΘῚ Ῥᾶθῦσρθ σαρρα]ρ 18} Δ μΙηδίηα ᾿ΖΥ]8, 

τη αὐ] 1} ραΐα Δα ]αρΡΊ 0 ᾿χΥ18, 9. 1811 ἸΘΙΩΠΟΡ Ρβὰμ8 ἴῃ ἰζχὰϊ 

Βα ΚΆηΒ., [8 ΟἸΡῚΡ ἀὰ ἴπλ: αὐηθηνίαα ἃπα 1215 ΡΙπἀδηραγαὶ 

ΘᾺ 5. 

τἰὰ -- 114 10 10 1ῇΏ Ροθὶ βᾶυτρθ ἱππρᾶροδῦ 181} εἰ ΔηαΠΠη ΔΙ ηἃ 

ἀν ἢ Ἢ πδραρρ Δ 8 ὃἃπὰ ἰδαγδαθα1)] 1208 ΟἸΡαΙθ: 11 18} 

βύα θ] Ρᾶμα οὩ Πα πα μαδ τΠ515 8. ΡΙΖϊ Ὀδαγο ᾿ἰχγᾶγαὶ δηἃ 

ἴοῦπη8. ππβδ 85. ἃ [Π}}15]8Π} ἰζυῖβ; 5υ θᾶ Ραΐα Υἱθ8]}0 Ραΐσδὶ 

αὐμθην δ 51Κ ἃπ Χ018 ΡΙπαδηρα Δ] ΟΌΡ5. 12. αἷθᾶ 1Ζ2Υ]85 
Ραΐθὶ απαδιη)αη ἴῃ δ παπηηὰ ἀαρὰ 8120 γ] 0] βΡᾶὰ 

ΡΙχ81 Ῥδαγρ' 1Δ1Π8]. 

κἶθ τς 11 18 γὰὶ Ρυ8 Καυϊδζθίη, γἂϊ Ρ8 ἜΑ. παΐθ 1 

ἡ αωι ΤΎΣΔΙ 18} ΘΙ Ἃ4ΟηΔ1 γα πη Πηϑ 618 μοχοὶ γα αμ ἴῃ 

1215, 81115 βῬᾷπ ἴῃ Βα και 78}} ἃζροη 5108 Π6 61η8 ρα Τ6]0Ὸ- 

ἀδάθῖπα. 14 βυθρᾶιῃ ΤΎΓΑΙ 14}. οίαοηδὶ 5 120 γαῖ }ὴΡ ἴῃ 
ἄασα βίδιιοβ ρα ἰΖγ18. 1 141} μὰ Και πδθμη, μὰ πα ΠἰτηΪη 

ἘΒΠ Δα Π14ο., πἀπα 1181] οΔαΤατιβ]8 28. 

Ν } ἴω 

8 Καὶ εἰς ἣν ἂν πόλιν εἰσέρχησϑε καὶ δέχωνται. ὑμᾶς, 
γ ᾿ Ν ’ - ἶ , Ἂ Ὕ 

δσϑιετε τὰ παρατιϑέμενα ὑμῖν, 9 χαὶ ϑερατίξυετε τοὺς ὃν 

ὑτῇ ἀσϑενεῖς, χαὶ λέγετε αὐτοῖς Ἤγγικεν ἐφ᾽ ὑμᾶς ἣ βασι- αὑτῇ ἀσϑενεῖς, καὶ λέγετε αὑτοῖς '᾿Πγγικεν ἐφ᾽ ὑμᾶς ἢ βασι 
’ - - 

λεία τοῦ ϑεοῦ. 
« : - 

10 Εἰς ἣν δ᾽ ἂν πόλιν εἰσέρχησϑε χαὶ μὴ δέχωνται ὑμᾶς, 
ωΞ Ν Χ 

ἐξελϑόντες εἰς τὰς πλατείας αὐτῆς εἴπατε 11 Καὶ τὸν 

χογιορτὸν τὸν χολληϑέντα ἡμῖν ἐχ τῆς πόλεως ὑμῶν εἰς τοὺς 
πὶ 2 - Ὁ ’ 

πόδας ἡμῶν ἀπομασσόμεϑα ὑμῖν" πλὴν τοῦτο 7ινώσχετε ὅτι 
ἤγγικεν ἐφ᾽ ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ ϑεοῦ. 12 λέγω ὑ ὑμῖν δτι Σοδό- 
μοις ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀνεχτότερον ἔσται ἢ τῇ πόλει ἐχείνῃ. 

΄ -: Ὁ) “" 

18 Οὐαί σοι Χοραζείν, οὐαί σοι Βηϑσαϊδαν" ὅτι εἰ ἐν 
Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἐγένοντο αἱ δυνάμεις αἵ γενόμεναι ὃν ὑμῖν, 

- ’ 

γάλαι ἂν ἐν σάχχῳ χαὶ σποδῷ κχαϑήμεναι μετενόησαν. 
14 πλὴν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἀνεχτότερον ἔσται ἐν τῇ χρίσει 
ἢ ὑμῖν. 1ῦ χαὶ σὺ Καφαρναούμ, ἡἣ ἕως τοῦ οὐρανοῦ ὕψω- 
ἘΕΡΟΟ ἕως ἄδου καταβιβασϑήσῃ. 

8 7α} ἴπ Ροο1] χαὶ εἰς ἥν δῖη ΟἹ -- χαὶ εἷς ἣν δέ. ϑοοίίζοῃ 118 
Ὀορίπηῦ ἵπι Οὐ θο Ιβοοη. τὴϊύ μὴ μεταβαίνετε; τηϊῦ Οοά. Ατρ. βϑπιί ἢ 
ἀροτοῖπ, 18 Τα ρ5αϊ4δῃ] Βηϑσαϊδάν, 5. Ζὰ ΙΧ, 10. -- βἰὑα πῃ 4015] χαϑ- 
ήμεναι ΘΈΘΟΚ οοἱ --- χαϑήμενοι. 14 ἴπ ἄαρα βίαι 08] ἐν τῇ χρίσει, 
ΡΥ οὐ ,ἴη αἴθ ᾿πάϊο11᾽, ΒΙοΥ δ ο ἢ ἅϊ6 ἀπαογαμρ. ΥΡρΊ. Μι. ΧΙ, 22. 15 Κα. 
[τπαυμὰ} Καφαρναούμ ὅϊπ ΒΟ 1ὦ0ὉὃὉ} γρ' --- Λαπερναούμ. 



Γ Τπιοᾶ8 Χ. 9207 

10 ϑδοὶ πασβοὶρ ἰζνὶβ,, τνΐθ ΠδαΒ6 1}, 7811 5861 ὉΓΡΥΙΚῚΡ τἷα -- 110 

ἰχυῖβ, τηΐβ ΠΟΥ ΚΡ: ἴρ 5801 ἀΥ  ΚῚΡ τὴἷθ.. αὐ ΚΡ ΡΠ ἃ τὸ σοι 

Βα Πα] ἴῃ τ ΐκ. 
11 (ἰαναπαϊά αν μὰ 51Κ Ρὰϊ βἰθαμίο αι μ τὴ} ΠΟ αἱ εἷς τς 111 

αἰΡαπάδηβ : ἰγαὰα, ἢ ἀμ] ΟῚ 8. ὉΠ ιιΒ] μα ἸΠΠ515. ἴῃ ΠΔΙΏΪη 

Ροϊμδυτηα. 18 (ΠᾺΡ Ρὰπ ἀὰ ἴῃ: ρΆβα ΠΥ βαϊδηδη 5γ 6 [Δ8}}- 

πλιὰ αὐ αβαμδη. τι8 ἰμηϊπᾶ. 19. 881 αὐραΐ 1χν]8 ν᾽ ἀα ἢ] 

ἐγαάαπ ταἰατο να 8 18}} ΒΚΔᾺ }]0ΠῸ., 18} ἃπὰ 811] τη αὶ 

Β] πα ἶβ., 781} γα! ῦθ. ἃἰπομτι ᾿λν]8 ΠῚ ΘΆΒΙΚΒ]1}Ρ. 20. βυθρᾶι} 

Ραμηπηα εἰ ἰαοῖηο}" οἱ μὰ ΔΠΠ Δ Π5 ἰΖ 15 ὉΠ ΠΙΔΒ] 8 η, 10 ἑᾳρὶποα 

ἴῃ ῬΑ Π6ὶ πδη]ηὰ ᾿Ζγαϊ ἃ ΘὩ 6] 1ἀΔἃ 51 η4 ἴῃ ΠΤ] ΔΙ. 
51 Τὰ} Ρὶχαὶ Πγθ]ὰ] βυθρηϊᾶα ἈΠ Π]η [Θ8118 74} ΠὉ} : τ τὶ 118 

πα Παϊΐα Ρὰ8., αὐΐὰ, [τὰπι]α Π] ΠΛ] η18. 14} ΔἸγΡ08, πηΐθ ἜΠΕΙΤ λων μον 

Ρο ἴδυτα βηαίγαϊμη 18} {ΓΟ ἀαίτη, 18} ἃ 1165 ΡῸ πα Κ]ΔΠ ἴα ; 

ς 3 ; ς - ΕΣ ως 9 ’ Ν ς 2 Ὁ Ὁ ΡῚ τῷ 
106 Ὃ ἀχούων ὑμῶν ἐμοῦ ἀχούει, χαὶ ὁ ἀϑετῶν ὑμᾶς 

Ἂ" ΡΑ θεῖν - ᾽ν ΣΧ ἌΣ - 2 - Χ 2 ; , 
ἐιιὲ ἀϑετεῖ" ὁ δὲ ἐμὲ ἀϑετῶν ἀϑετεῖ τὸν ἀποστειλαντὰ με. 

17 Ὑπέστρειμαν δὲ οἱ ἑβδομήκοντα μετὰ χαρᾶς λέγοντες 
κ ᾿ - -Ὡ 23 

ος Αύριε, χαὶ τὰ δαιμόνια ὑποτάσσεται ἡμῖν ἐν τῷ ὀνόματί 
᾿Ξ Ν 2 ὧν ΣΆ , Ν - ΞΕ 2 

σου. 18 εἰἴστεν δὲ αὐτοῖς Εϑεώρουν τὸν σατανᾶν ὡς ἀστρα- 
' ᾿Ὶ Ρὴ - 2 - ’ «, Ν Ἂ [4 Ὁ ᾿ 

 πὴν ἐχ τοῦ οὐρανοῦ πεσόντα. 19 ἰδοὺ δέδωχα ὑμῖν τὴν 
᾿ς ἐξουσίαν τοῦ πατεῖν ἐπάνω ὄφεων χαὶ σχορττίων, καὶ ἐπὶ 

΄-Ὁ- - -᾿ Α 2 - 3) 

πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ ἐχϑροῦ, χαὶ οὐδὲν ὑμᾶς οὐ μὴ ἀδι- 
’ “Ὁ 

χήσει. 20 πλὴν ἐν τούτῳ μὴ χαίρετε ὅτι τὰ πνεύματα ὑμῖν 
’, 2 - ; 

ὑποτάσσεται, χαίρετε δὲ ὅτι τὰ ὀνόματα ὑμῶν ἐγράφη ἕν 
τοῖς οὐρανοῖς. 

2 ὔ -Ὗ7 ο ᾿] -Ὡ ’ οι. 2 

21 Εν ταύτῃ τῇ ὥρᾳ ηγαλλιάσατο τῷ πνεύματι ὃ [1η- 
- ᾿ - ’ ’ - 2 

σοῦς χαὶ εἰπτεν Ἐξομολογοῦμαι σοι, ττάτερ, χύριξ τοῦ οὐρα- 
- ᾿ - - 2 - ) - 

γοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι ἀπέχρυνψνας ταῦτα ἀττὸ σοφῶν καὶ συνε- 
΄“΄΄ 2 τῶν, καὶ ἀπεχάλυψας αὐτὰ . νηπίοις" ναὶ, ὃ πατήρ, ὅτι 

Ψ ’ 10 βαθῖ ιδιιβοῖΡ ἴζΖγ15] ὁ ἀχούων ὑμῶν --- ΑΚ 10 γρ ὁ ὑμῶν 
ἀχούων. --- 5αθὶ Οὐουϊ ΚΡ τ15] ὁ ἐμὲ ἀϑετῶν, νονἄπαοσέθ σουίβίθ]πρ'. 
18 ἀτ᾽υβαπᾶδη} πεσόντα ἴῃ ΔὉ Θ᾽ ΟΠ ΠΟΥ 5661] πηρ. 19. αἱρα] δέδωκα ἴῃ 
ΒΟΊ, Βοὕρλιϊα τὙρ -- δίδωμι. 20 ἔαρὶποα] ., υ]θπηατη ἴῃ [πιο ογᾶπ- 
Β6110 σὑϑυρῦπι ΟμἶΠ8. ἐοττηϊπαίο ῬΟΥΒΟΠΔ]18 ΤΟΥ ἃ ργῸ ἢ βουϊθιίαν,, αποᾶ 
ΒΟΙΙ ΟΠ αϊ ΚΘΠῚΒ ᾿ΠΠΡΥΙΤΩΪ8. πὶ οᾶρ. ὅ. ὁ ἰπναϊυϊψ’ Τρρϑίγοτη. 21 πὰ Ρ͵ῖΖαὶ 
Ἦγ61141}] ἐν ταύτῃ τῇ ὥρᾳ (Λ4 οὔον ἐν αὐτῇ τῇ ὥρα) 5. ΥἹΙ], 21. -- 
γΥΡ γμδ]61ΚᾺ10}} ἐγένετο εὐδοχία; ἄνοι ἀδ5 Ραχιϊοΐρ 5. χὰ Βο. ΧΙ], 1. 



08 Το Χ. 

71, αὐδὰ, ππΐθ ϑνὰ γνῶ} ΘΠ] ΘΙΚαΡ 1ῃ πάν 1}}}0]ὰ ΘΙ ΔΙ Π]ἃ. 
22. 18}. σαν ]05. ἀπ ΒΙΡΟΠ] ΔΙ 56] 811 (Δ: 

ὙἱΡ τῆ 119 ΑἸ]! χὴῖ5. αὐρίθαῃ δῦ ΠὯ ὔ]η ΠΘΙ μη, 18} πὶ ῃγὰβ- 

ἢπη Κἂμη ἢγὰβ ᾿ἰϑδῦ Β0ΠηΠ8, 417} αὐΐᾶ, 18} ἢγὰϑ ᾿ἰϑὺ αἰνὰ, 8]8 

515, 78} ῬΔΙΠ ΠῚ 111 58 ητπ8. ΔΗ Π]]Δη. 
ΤᾺ -ς 120 25. 94}. ραγαπαϊρθ αὶ ΒΙΡΟΠ]Δ ΠΏ 561η 811) ΒῈΠ61Ὸ 680: 

ἁπᾶαρα Δαροηδ, ΡοΘὶ βα] Πναπμ ΡΟΘΙ 118 βαῖΠγ1}. 24 αἰβὰ δ 

1215 βαύθὶ πηδηδρὰὶϊ ρτδαΐοίθὶβ 18} μ᾽ άδηο08 νυ] ἀθάπῃ Βαϊ γἂῃ 

Ραΐθὶ 1185 δ ]ηγ 10, Δ ἢἰ ρΆβθηγαηῃ, 781} Πδιβ]ὰπ ραῦθὶ 718 

ΘΠ ΔΌΒΘΙΡ, 781} αἱ Ππδαϑιἀθάμη. 

τα --- 121 2ὅ 18]. 881 νἱύοααΐαβίθιβ ΒῈ1Π|8 ἀϑδῦορ ἢ’ ἰδ Π 8 1πᾶ 78} 
Μὸ 107 ΙΡΔμα5:: 1αἰβατ, γα ὑδυ)απα 5. ΠΠ 1 Π8 15 αἱνϑίποηβ δι] γαΐῖγραϑ 

26 Ρᾶγ} ἀᾺΡ ἀα ᾿πη1η8 : ἴῃ γἱδοάα, ἤγα οϑιη6} δύ Ὠγαϊνᾶ 

ὈΒΒΙΟΡΎΒ᾽ 21 10 15 Δπα Πα 45. (Δ0Ρ : [1]05 ἢ] ΟῈΡ μ61- 

᾿ϑδιϑινδυνδ, αν“ παν πω. ἀν μων, 

"δου »ΣΝΔῳἰδι,... 

να αν να υ ψ τα 

« ΡΣ ΣῈ γ ἤν 2 ω"»ὔ ς ᾿ ᾿ 
οὕτως ἐγένετο εὐδοχία ξιιπτρυσϑὲν σου. 22 καὶ στραφεὶς 
σρὸς τοὺς μαϑητὰς εἶπεν 

Πάντα μοι παρεδόϑη ὑπτὸ τοῦ πατρός μου, χαὶ οὐδεὶς 

γινώσχει τίς ἐστιν ὃ υἱὸς εἰ, μὴ ὃ πατήρ, καὶ εἰς ἔστιν ὃ 
Ν᾽ 7 ΘΚ ομαε εμῖς πὰ Ὑς ὙΕΥῚΝ ,. ΓΟΝῊΝ 2 λύ 

πατὴρ εἰ μὴ ὁ υἱὸς, καὶ ᾧ ξὰν βούληται ὁ υἱὸς ἀποκαλύψαι. 
Ν Ν Χ Ν Ν 2. “600 Ὁ Ε1 

28 Καὶ στραφεὶς πρὸς τοὺς μαϑητὰς χατ' ἰδίαν εἶπεν 
«ς « 

ἸἹΠαχάριοι οἱ ὀφϑαλμοὶ οἱ βλέποντες ἃ βλέπετε. 24 λέγω 
᾿ Ἐπί [ν᾽ ᾿ - Ν - 2 , 2 - 

γὰρ ὑμῖν ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ βασιλεῖς ἡϑέλησαν ιδεῖν 
« - 5) ΟΥ̓ ν οὶ -Ὡ Ἁ 2 

ἃ ὑμεῖς βλέπετε, καὶ οὐκ εἶδον, καὶ ἀκοῦσαι ἃ ἀχούετε καὶ 

οὐχ ἤχουσαν. 
2ὅ Καὶ ἰδοὺ γομικός Ἢ ἀνέστη ἐκπειράξων αὐτὸν καὶ 

λέγων Διδάσκαλε, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον χληρονομήσω; 
1 Ν ΒΝ] Υ .} - ΄ - 

260 ὁ δὲ εἶπεν τιρὸς αὐτόν Εν τῷ νόμῳ τί γέγραπται; πῶς 
2 ΄ ς ΚΝ ΤᾺ ΤΙΝ 3: Ψ ’ , 
ἀναγινώσχεις; 21 ὃ δὲ αποχριϑεὶς εἰπὲν “1γαπῆσεις χυριον 

Ὡῇ᾽ ἀβϑίορ, ἄϊθ παμάβομν ἀπᾶ αἴθ ΠΘΡ Δ ΒΡΌΡΟΥ Δ556: ΜΑΒΒΠΊδηΝ 

ὈΒ(ΟΡ. 
--- Ἕ«-..-ὕ..ὄ. παν"... 

22 76} δανδπα} "8 ἀὰ 5ἰροπἼαπι βοϊηαῖτη. 48} καὶ στραφεὶς πρὸς 

τοὺς μαϑητὰς αὐτοῦ εἶπεν ΑΟἸοΟΙ 54, ἅ0 0 Οἢπ6 αὐτοῦ, ἀὰ58 τὰν ΟΣ 

ὨᾶΡοη --- (6810 δῖα ΘΒ 1ΡῚ γρ, βϑοίϊΐοι. 119 Ῥθρίμμ ἰὴ ἄθη ΒΥ ΘΟ βο]θῃ 

ΒΔ η 80} 1900 τὴν χαὶ στραιρείς, ἴπ ἢ, νὸ χαὶ στραιείς --- εἶπεν [ε 10, 

16 ἴῃ Οοά. Ααρ. ταῖν, οὐμπΐα τη ]]᾿. 28. βθ᾽ πη} ἤπάού βίο). ζᾶ ἴῃ 

τ 641, ναγὰ Δ06. ὙΔΒΣΒΟΒΘἰ Ὠ]ΣΟΩ ἴον ψῖθ 22 νοῖὶ αοίθῃ οἰρθππᾷο ἐρ' 

κυροοίαί, -- 7085 Βα 1Πν}}} βλέπετε, 705. φυροίρ. 24 78. ρΆδι56.}]} 

ἀκούετε; 1.8 φπυροβροίχί, Μ10 ἴῃ Θ ὐιυ; 
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ΠΔΠἃ τι8 ΔΙ] Παϊγἐϊη ΡΟ ππλη]ὰ 18}} τι8 811] βαϊγα]αὶ 

Ροϊπαὶ 78} π8. ]1αὶ πιδῃ αὶ Ροὶπὰϊ 18} πι8 ἃΠ1ἃὶ σα μαρααὶ Ρ6]- 
πδϊ, 8} ΠΘΗγ απ α]λ μοὶ πὰπα 5γ6 Βα κ 8110. 28 ΡῬᾷηα] (Ὁ 

ἀπ ἰπηπηὰ : τὰ ἴα ἁηΠοἱ ας Ραΐα ἰαγοὶ, 78} 110 818. 

59 1} 15. υἱ]])αάῶῖὰβ ἀϑυαπν απ 51Κ ἀοιη]δη 4} αι [Θϑιιὰ: ΤᾺ --- 122 

8) ἤγὰβ δῦ τὴ β. ΠΘΗ γι] ὅ0 ΔΗ αΠΑ ΠΔ 5. μη [Θϑ8 (ΔΡ: 

πη ΘᾺ]. αἱ ΤἸγ 8} ]6 1 ἴῃ [ΔΙ ΘΙ Κο. 78}} ἴῃ γα] θ]8 8 
ἔτασαπη, Ῥαϊοὶ αι ἰγαπθοάοάτῃ ἰπὰ Δ} θα) 05 πα ]ᾶρ". .. 

ΧΙΥ, 9... ἃ δἰϑιυμπιΒδίαη δῦ 880. 10 ἃ βδῃ 

᾿ιαϊδαϊζαιι, αὐσαροαπβ ἈΠ Κη ἃπὰ βαπηηᾶ ἃ] 1501} 

βίαδα,, οἱ ὈἾΡ6 αἰπιαὶ 5861 Πα 1] αϊδ Βα κ, αἰρὰὶ ἀὰ Ρὰ8: ἔΠ]Ποπα, 

ἀϑοσαρο ΠΑΠἶθ: Ράμαἢ ἰδὺ Ρὲ5 ΠαῸ ρα ἴδιιχα βα]Π} τ ]βραπᾶἃ- 

Και] δι βμι18, 

τὸν ϑεόν σου ἐξ ὅλης τῆς χαρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς 
- Ν Ψ αν (Ὁ - Ψ ᾿ Ν .} [4] “- 

ψυχῆς σου καὶ ξξ ὁλης τῆς ἰσχυος σου χαὶ ἐξ ὅλης τῆς δια- 
’ , . ν ς , Ψ. δ 

γοίας σου, χαὶ τὸν τιλησίον σου ὡς σεαυτόν. 28 εἰ7τεν δὲ 
3  } --Ὸ- 2 ( - ᾽ ᾽ ,ὔ 

αἱἰτῷ Ορϑῶς ἀπεχρίϑης" τοῦτο ποίει, καὶ ζήσῃ. 
᾿ -" Ν Ἧς Ν Ἔ - 

29 Ὁ δὲ ϑέλων δικαιοῦν ξαυτὸν εἶχτεν πρὸς τὸν Ἰησοῦν 
Καὶ τίς ἐστίν μου πλησίον; 80 ὑπολαβὼν δὲ ὃ Ἰησοῦς 
. 2 

εἰσχιεν νϑρωπός τις κατέβαινεν ατὸ “Ιερουσαλὴμ εἰς “Ιεριχὼ 
χαὶ λῃσταῖς τιεριέτιεσεν, οἱ χαὶ ἐξέδυσαν αὐτὸν χαὶ πληγὰς 

᾽) - 

ἐπιϑέντες (απῆλϑον)... 
, -" Ψ , 

ΧΙΥ͂. (Ὅταν κληϑῆς ὑπό τινος εἰς γάμους, μὴ κατακχλι- 
- υ Ν ’ ΄ γ ΄ , 3; 

ϑῆς εἰς τὴν πιρωτοχλισίαν, μήττοτε ἐντιμότερός σου ἢ κεχλη- 
΄ὔ τὐθνῳ, 2 -“ ᾿ γ Ν ς ᾿ Ν 3. ἢ ,ὔ 

μένος ὑπ᾽ αὐτοῦ, 9 χαὶ ἐλθὼν ὁ σὲ καὶ αὐτὸν χαλέσας 

ἐρεῖ σοι “αὸς τούτῳ τόπον, χαὶ τότε ἄρξη μετὰ αἰσχύνης) τὸν 
ΡΒ ΄, ,ὕ 2 ἣν τ - Ν 

ἔσχατον τόπτον χατέχειν. 10 ἀλλ᾽ ὅταν χληϑῆῇς, πορευϑεὶς 
Ὁ ἢ ᾽ ᾿ 27 , ἴω [οἱ 2) ς , 
ἀγάττεσε εἰς τὸν ἔσχατον τόπον, ἵνα ὅταν δλϑη ὃ χεχληχώς 

.7 ,ὔ 7 2 7 ἢ Δ 

σε, εἰπῃ σοι (ϑιλε, προσανάβηϑι ἀνώτερον" τότε ὅσται σοι 
, « - 

δόξα ἔμσεροσϑεν τῶν συναναχειμένων σοι, 

80 δῃδ]αρ, ὈθΘΥΌ]Θ1θ561 γὸὰμ δἃπηδ]ρΊπ 815. ΧΙΝ 9“πἃ, ῦ81- 
Ὁ]610561 γσοπ Ρᾶμπᾶ. 

80 τιᾶηπ8} ἄνϑρωτπτος, 65 [610 τις, --- Ὀϊταυθοάοᾶππ)] ἐξέδυσαν 
(ΕΟΉΒΥ..1.1 τὔδὰ γρὴ οὔον ἐχϑδύσαντεςὺ ὙοΥρ]. 71. ΧΙ, 8 ἀπά πΒομβύ. 
ΧΙΥ͂, 9 μαῦᾶῃ 58(40}} τόπον χατέχειν, γοτἅπαοχίθ σοσύβίθ!απρ. 10. ἴδλαχα 
Ραΐπιὶ τη βαπακυμπ απ} ἔμπροσθεν τῶν συναναχειμένων ΘΕΟΉῊΚ. οοί 
ἵξυρς - ἔμπροσθεν πάντων τῶν συναναχειμένων δῖπ ΑΒΙ7,.. 

Βετγηκατας, Μα]Η1Δ. 14 



»Ὲ ἐν Τὸ ΧΙΥ. 

ΤῸΡ --- 179 11 {{π||ὸ ναχα 8861 ἤδΆΠ6ΙΡ 511 51108, σϑμηπαϊν]αδ, 
18} 5861 ἢπαῖνθὶρ 51Κ 5110, Ἐβ8ῃδα}]δαδ. 

ΤΡ --- 180 12. ὰΡὰΡ ρᾶπ 718} βαϊμηγηὰ Παἰ 1] 511: ΡὰΠ σνϑατγκ]δ!5 

ππαδαγπίσηαῦ ΔΙΡΡαὰ ηδηὐαιηαῦ, 1 δ᾽ α]5. [ΠἸ]Ο 48. ΡΘΙΠΔἢΒ 

Π1Π ὈΤΟΡΙΠΠΒ8 ῬΘΙΠΔη8. Π1Π Π]βΡ]Δ 5 βΘΙηΔη5. Π1Π ΟΘΆΥΔΖηΔη5 σᾶ- 

ὈΘΙσΔη5., 1Ρὰ] δα 0 18} 615 αἴτια Παϊζαῖηα, Ραϊς, 184} γα} 

Ρὰ8 υϑου]ᾶδη. 185. δῖ. βῬᾶη γυὑδαγκ)α15 ἀδαμῦ, Πα] πη]Θ 688, 

σὩΙηδ᾽Δη5, ἨΔ] η5, ὈΠΠάΔη5, 14 Δ} διαδρθ γΔΙ1Ρ18, τἀηὖθ 

Οἷ5 πὶ Παραπα πο 1] 8 Ρᾳ5:; πϑο]] δᾶ ΔΚ Ρα5. 1η πιϑϑύαϑϑαϊ 
Ρὶχθ ἀϑναυτ απο. 1ὔ ρὩΠ ΔΒ] 5. βὰΠμ 8.118. Ρῖ2Ζ6. Δπα Και Ὁ- 

Ἰδπᾶάδηθ βαΐα Ὁ ααὰ ᾿πητη8: διαδρ5. 5861 τη} Ὠ]αΙ ἴῃ μῖα- 

ἀδηρδ 7.1 ΟἘ5. ἐν: 
τρᾶ --- 181 10 αι 4ὰΡ ᾿ππηὰ ἴγαυ]α: Ἰηδηηἃ 80Π|5 οαγααὐἃ 

- - ᾿ 7 

11 Ὅτι πᾶς ὃ ὑψῶν ξαυτὸν ταττεινωϑήσεται, χαὶ ὃ 
ταπεινῶν ξαυτὸν ὑιυωϑήσεται. 

Ν - 2 - 

12 Ἔλεγεν δὲ χαὶ τῷ κεχληχότι αὐτόν Ὅταν ποιῇς ἄρι- 
στον ἢ δεῖστενον, μὴ φώνει τοὺς φίλους σου μηδὲ τοὺς συγ- 

- , Ρ᾿ 

γενεῖς σου μηδὲ γείτονας στλουσίους, μήπτοτε χαὶ αὐτοὶ ἂν- 
,ὔ , ὃ ,ὔ " 2 , ) 4. ἢ 

τιχαλέσωσιν σε χαὶ γένηται σοι ἀνταπόδομα. 18 ἀλλ᾽ ὅταν 
- “ ΄ 2 

χοιῇς δοχήν, κάλει πτωχούς, ἀναπήρους, χωλούς, τυφλούς, 
7, τ᾿ 7 ΡῸ 

14 χαὶ μαχάριος ἔσῃ, ὅτι οὐχ ἔχουσιν ἀνταποδοῦναί σοι" 
7 ΄ -Ὡ 2 ω 

ἀνταποδοϑήσεται γάρ σοι ἕν τῇ ἀναστάσει τῶν διχαίων. 
Ά ,, - - οἽ μῚ - 

16 ἀχούσας δέ τις τῶν συναναχειμένων ταῦτα εἶπεν αὐτῷ 
ΤΗ, ΄ « , ᾿ὕὔ γ " σ . , - 9. τ 

ἀχαθεθθυ τα οΥ παρ ϑδυτον ἘΥΈΕ βασιλείᾳ τοῦ ϑεοῦ. 
ς Ἄς -Μ , , - 

160 Ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ «ἀνϑρωπτοὸς τις ἕποίησεν δεῖσεγνον 

11 5110 ἀἴ6 Παπαβου, ΟἿ, 51104η. 14 υδϑίαδϑαϊ, αἴθ Ππαπβομτη 
πὰ 416 ΠΟΥΔΙΒΡΘΌΘΥ 8.586. Μδββιη. τιϑίαθϑϑαϊ. 15 ΡΙΖθ᾽, 416 Βαπαβομυ 
ῬΙΖΟΙ. 

11 51 5108 --- 511 5104η7}7 ἑαυτόν ---- ἑαυτόν; ἈΡΥ ΘΟ 5] πρ' ἴῃ 
ἄρον 5ἰχιοίθι, ψ|0 5186 ἴῃ (δὺ ρούβομοιη ἀθουβοίζιπο ἢδιῇρ γου]κοπηηλῦ. 
Οον  ΒΠ]10 ἢ βιϊτησηξ 5110 τὴ]ύ ἀθπὶ οαδιι5 (ο5. ῬΟΥΒΟΠΔΙ ΡΤ ΌΠΟΙΤΊΘΗΒ ἰἰθθγΘ1η, 
Ζυτη Βα }]6οῦ δῦ 685, ΜΠλ0 ὨΙΟΥ͂ ἴπὶ οὐβίθῃ [4]106, ρϑζοροῃ ΧΎΥ͂ΠΠ, 9. 14. Βο. 
ΧΙ, 2... 12 ΒΚ] σέ δἂῃ ἀἸ6βθὺ 5806}10 δῖπ Β01,6 ἢ -- γὸὺῦ ὠντιχαλέσωσιν 
ΑἸ] γρ. -- 748} ναῖσρὶρ Ρὰ5. ἀδρυ]αη} χαὶ γένηταί σοι ἀνταπόδομα 
ΑΙ γρ --- χαὺ γένηταν ἀνταπόδομά σοι. Ὥϊο565 χυγοιίθ βαϊζρ]θα 18 
πἰομῦ το γο ἴθ] ΡΠ ηρΊρ, α180 ,ππᾶ ἄπ νὶγϑῦ ἀαηπη ἀοίποη Ἰομη {ἴν 
οἱροπηϊχιρο Ὀουίγθαπρ ἀαμῖπη Παροπ᾿, Θθθπ80Ὸὸ ὈΘΘΓ1 ,οὐ οὐ. ΠΡ] 
τοίγιθυύο᾽; δυο ,.,1, μαύ γενήσεται. 14 615] σιροβοίχί. 15. δπαίευχμαῦ- 
Ἰαπᾶαπ6}] συναναχειμέγων, σύν ἰδὲ ποθ ἀὐδροάγοκί. 16. [τα0}8] Ζιιρο- 
βοίχί, ὑπ 850 ΔΕΠΆ]]οπ ον, ἄα ΟἸυϊδίαβ ἴῃ ἀοΥ ουχίμ]πιπρ ἄρον ΘΔ Ὸ]10 1 
πὺχ 580] (οιι 50 ὈοΖοι ποῦ σά. 
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Τποὰ9 ΧΙΤΥ. Ὁ} 

πὰ ἰζαπηαῦ τϊ Κι] πα 1. ΠαΙΠαἰξ τη πμαραη8, 17 18} ᾿Ἰπβαπαϊἃ 

5ΚΆῚΚ βοίηδ πα ΠΥΘΙΪαΪ πὰ ατ αὐ θ αἰρὰ Ραϊπὶ Παϊθαπαιη : ρἂρ- 

οἹΡ. ἀπὲθ 1ὰ πηᾶηγα ἰϑὺ ἃ]Π]αὰΐα. 18. 181} ἀπρτιπππη 5115 [Δ 1- 

αἰρὰμ 11]. 588 ἔατηϊδύα αὰ}: ἰαημα Ὀαπῃΐα 181} Ραν ρ] ΘΙ ρθη 

7.1} βαϊῃγαῃ μᾶζα : Ια) ΡαΪς, Πα αὶ της ἔΔατα ]ραπὰηἃ. 19 18} 

ΠΡ αἀἂρ: 1πκὰ Δαῃ5η6. ἀβθαιῃ δα ἤπιΐ 18} σασρα Καιβ]δη 
Ράηβ: Ὀ᾽ά)α Ρὰκ, Βαραὶ τῖκ [ἀαγα]βᾶμα πᾷ. 20. 18}} Β.1Π8 

|ὰΡ: αθῃ ᾿ϊπραϊάὰ 14} ἀαθ 6 πὶ πηὰρ' αἰπηᾶη. 21 781} αἰπηΔη 68 
88 5ΚΆΙ ΚΒ. σαθα!} [Π}]}}} 50] ΠΔΙητηὰ μα. Ῥδη1}} βγα1}}}8 88 

σαγ ἀν] ἀλη β. 068} ἀπ 5]κα κα θ᾽ Πα} ἃ: πϑρᾶρρ' ΒΡΥασαΐΟ ἴῃ 

Θαΐγοηβ 18} δαὶ Ὸ5 ὈΔΌΤΟΒ, 18} ὉΠΙΘ 8115 18}} ΙΔ Δ 8 
18} ΒΠΙπάδη8 18}} Πα] αῃ 5 αὐὐα} ΒΙαΥΘ. 22. 18} φἂ} 88 5.Κ81{8: 

ἔγαθ]α., ὙᾺ7Ρ 506 ἃηδθαιδύ, 81} π80}} βὑδ 8. δύ. 28. 18} αὰὉ 

88 ἴγαῦ]α αι βαγηὰ 5Κα] Κα: υϑρᾶρο ἃηΠα Ὑἱρῶηβ 18} [ὩΡ05 

μέγα, καὶ ἐχάλεσεν πολλούς, 11 καὶ ἀπέστειλεν τὸν δοῦλον 
αὐτοῦ τῇ ὥρᾳ τοῦ δείπνου εἰττεῖν τοῖς “λγενρις Ἔρχεσϑε͵ 

ὅτι ἤδη ἕτοιμά ἐστιν πάντα. 18 χαὶ ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς 
παραιτεῖσθαι ττάντες. ὃ πρῶτος εἶπτεν ᾿Αγρὸν ἠγόρασα καὶ 

ἔχω ἀνάγχην ἐξελϑεῖν χαὶ ἰδεῖν αὐτόν ἐρωτῶ σε, ἔχε μὲ 
παρητημένον. 19 χαὶ ἕτερος εἶσιεν Ζεύγη βοῶν ἠγόρασα ττέντε 
χαὶ σπτορεύομαι δοχιμάσαι αὐτά" ἐρωτῶ σε, ἔχε μὲ πταρῃτημένον͵ 

᾿- τΥ ᾿ - 7 Ν Ν - 2 ΄ 20 χαΐ ἕτερος εἴστεν 1! υναῖχα ἄγημα καὶ διὰ τοῦτο οὐ δυνα- 

μαι ἐλϑεῖν. 21 χαὶ παραγενόμενος ὁ δοῦλος ἀπήγγειλεν τῷ 
χυρίῳ αὐτοῦ ταῦτα. τότε ὀργισϑεὶς ὃ οἰκοδεσπότης εἶχτεν τῷ 

δούλῳ αὐτοῦ Ἔξελϑε ταχέως εἰς τὰς πτλατείας χαὶ δύμας τῆς 

πόλεως, καὶ τοὺς πτωχοὺς χαὶ ἀναττήρους καὶ τυφλοὺς καὶ 
Χ ΕῚ , Το Ν Ἴ ς ω γ , 

χωλοὺς εἰσάγαγε ὧδε, 22 χαὶ εἶπεν ὃ δοῦλος Κύριε, γέγονεν 
ς ᾿] 7, : ᾿ 7) ,ὔ γ ἢ Ν ᾿ ἡ Ξ , 

ὡς ἐπέταξας, χαὶ ἔτι τόπος ἐστίν. 28 καὶ εἶπεν ὃ κύριος 
Ν Ν - ΒΙ Ψ Ν ς Ἀ Ν Ἁ Ν 

πρὸς τὸν δοῦλον Εξελϑὲ εἰς τὰς ὁδοὺς καὶ φραγμοὺς καὶ 

21 ραταανδ]απᾶβ, 5. σὰ Μί. Χ, 2. 

-...Τκκ.ρϑν.ν.ν.ν.ν.....ώΨεἝζο“ρορθΡϑρ΄΄5΄΄Φ΄ὀἔ΄’ἐἔὦὃὁΘΠ͵.---θἠὀο- . Ἑἀἠ ἑ  ἑ ἑ ἔὄ .. . 

17 ρψαρρὶθ] ἔρχεσθε Ἔ τὲ --- ἔρχεσϑαι 8ῖπ ΔῊ], γρ. 18 8015] 
ἀπὸ μιᾶς 86. βουλῆς ἃ. ἢ. ἅπὸ ΘΟΠ56Π811; 511Π5 »50ρ]οἴο μ᾽; ὯοΥ ἀρθουβϑύζου 
γογβίαπα ἀπὸ μιᾶς ἴΑ]Β0}.; 1 γρ ,βίτηυ᾽", -- (}] εἶπεν 1) 10Ρ] (πἴομύ " 
-- εἶπεν αὐτῷ. 21 74} Ὀ]1]πΠαπ8 Δ} Βα] 818] χαὶ τυφλοὺς χαὶ χωλούς 
ϑῖπ ΒΌΙ, ἴξ τς --- χαὶ τυφλούς, καὶ χωλοὺς καὶ τυφλούς. 

114. 



21. Ἰκπιοὰ ΧΙΥ. 

181 πααβοὶ ᾿ηπαύραροδη,, οἱ πΒ[Ὁ]]Π] ρα 5 τηοῖπβ: 24 αἱβὰ 

41Π1|5. ἴζνῖβ βαδοὶ πὶ δἰ ΠΒΠΠ τηᾶπμπ6 δ] ηαῖχ6. ΡῖΖθ ἴϑασα Ππαϊζα- 

Π816 Καθβ6 1} ΡῚ5. πῃ δηλ 15. Τη 6118. 

τρῦ --ς 182 20 ΜΙρΡΙαἀ]οάπῃ μη ᾿πηπηᾶ Πα Π]Δη8 πηδηᾶρδὶ, 18} σαν απά- 

ΜῈ 90 τ ῃᾷ5 511 4} ἅπ ἴπι: 206 08] ἢγὰβ σαροὶν ἀπ τηἷβ 78} πὶ 
Β]41}0 αὐΐᾶη βϑίπδμα 8} 8ἃΙβ6ῖη 18} ἀ6η 7841 Ὀδιπὰ 18 ὈΤῸ- 

ΡΙΌΠΒ 781} ΒΥ ΒΟ Π5., ΠΑῸΠῸΡ Ρβᾶη ϑθἰπηἃ 51101η8 ϑ8δῖναϊα, 1 

Ἰηδρ' Τ]ΘΪΠ8 5ΙΡΟΠΟΙΒ γίϑαῃ. 217 Δ} 8861 εἰ Ὀ817}0 σαϊσδῃ 

βϑίπδηδ 18} σασοδὶ ΔΙΑΥ 115, ΠΙ Τηδρ᾽ Υ]Β8 ΤΊΘ]Π8 Β5]Ρ0ΠΕ618. 

τρρ᾽-- 188 28 Ἰχναϊὰᾷ ΠγὰΒ ΤᾺ] Πὐ15 γἹ]η 8. ΚΘΙΙΚη {π᾿} 1]8π., πὰ 
ἔυτατηϊδὺ οαβιταπ 5. ΤᾺΠΠΘΙΡ τηϑηγῖρο παρθαΐϊαθ ἀπ. ἀϑθπῃδηῃ 

» , υ - “- Ἢ 

ἀνάγχασον εἰσελϑεῖν, ἵνα γεμισϑῇῆ ὃ οἶκός μου: 24 λέγω 
-»- ἢ Ὡ ) -Ὁ ΓΝ Ψ 

γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς τῶν ανδρῶν ἐχείνων τῶν κεχλημένων 

γεύίσεταί μου τοῦ δείτινου. 
᾽ δος 

οὕ Συνεχτορδύοντο δὲ αὐτῷ ὄχλοι πολλοί, καὶ στραφεὶς 
5 3: - 

εἶχτεν τυρὸς αὐτούς 26 ΕἾ τις ἔρχεται ττρὸς μὲ καὶ οὐ μισεῖ 
τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα καὶ τὴν γυναῖχα καὶ τὰ 

, Ν δ ) Χ ν Χ 2 μ 27) ᾿ Ν Χ 
τέχνα χαὶ τοὺς αδελφοὺς καὶ τὰς ἀδελφας, 8ὃτι δὲ καὶ τὴν 
ς “- , 2 ΄ , Ν Ἴ ἈΚ ΟΣ 
δαυτοῦυ ψυχὴν, οὐ δυναται μου μαϑητὴς εἴῖναι. 21 χαὶ οστις 

« -Ὁ- 

οὐ βαστάζει τὸν σταυρὸν ξαυτοῦ χαὶ ἔρχεται ὀπίσω μου, 
ΝΣ ᾽ Ψ οὐ δύναται εἰναί μου μαϑητής. 

28 Τίς γὰρ ἐξ ὑμῶν ϑέλων ττύργον οἰκοδομῆσαι οὐχὶ ; 
πρῶτον χαϑίσας ψηφίζει τὴν δαπάνην εἰ ἔχει εἰς ἀπαρτι- ᾿ 

᾿ 
28 Ὁ5}11π81, α16 Πα ἀβοῃ τη πα ἀ16. ΠΟΥΔΒΡΘΌΘΥ ΔΊ556 1 ΜΙ Ββπδππ ᾿: 

πα] παῖ, 28 τιϑηυρο, ΟἿ, τπδηγ]. Ρὸ (,Φοοπηραίαί ραταύμπι, ἤδθο Παρ θαίπθ᾽). 

24 ἴαυτα Ἰιαϊίαπαμ6} χεχλημένων; ἴαυτα σαροϑδούζί, --- παρ ύατηαῦ!β 
1η6 1115] μοῦ τοῦ δείπνου, 5. σὰ Μί. ΥΠΙ, 8. 26 πᾶῦυμὰρ Ραμ] ἔτι δὲ 
χαί; καί 6810. Β τὐὰ (ηϊρηΐ οἵ νρὴ) ἔτε τε καί. 21 ρᾶρρα1) ἔρχεται, 
ρου ἄθῃ Ὑ 60.561] ἱπὶ τηοᾶμβ 5. Ζῃ Μί. Υ, 19. --- νἱβᾶῃ τπηθίη5 ΒΙΡΟΠΟΙΒ] 
εἶναί μου μαϑητής δἴη ΒΙ,θ6ΐαᾳ γρῶα -- μοῦ μαϑητὴς εἶναι, μοῦ εἶναι 
μαϑητής. 28 ᾿σνᾶτα ᾿γὰβ ταὶ 615] τίς γὰρ ἐξ ὑμῶν, δ. ]]οπᾶθ νογᾶπάο- 
τὰπρ ἀθ᾽ ψοχύβίθ!]αηρ'. --- τὰρποὶρ πιϑηνροὸ πᾶραϊα ἀπ τιϑύϊα μὰ} τνηφίζει 
τὴν δαπάνην εἰ ἔχει εἷς ἀπαρτισμόν ΒΌῚ, (ΤΡῚ γρ) --- ψηφίζεν τὴν 
δαπάνην εἰ ἔχει τὰ ἐς ἀπαρτισμόν. ΜΝ,1Θ ὑυ]ρὴΡὰ --- ἀσφάλεια (1 ΤῊ. 
ν, 8), {]ρὶρο τα ὀχυρωμάτων (ΤΙ Ο. Χ, 4), 80. δῦ τηληνβὰ --- ἑτουμασία 
(Ερῃ. ΥἹ, 15), πιδηνθοβ τος σοβ ραχαίαθ ,μγουγαύ᾽ ; αϑὺ ραγύϊνγ9 φ᾽ΘΠΘΙΙΥ 
Ἰζαππ ΌΘΥ ἀπτηδρ] 0 χὰ πἰὰ ταμποῖὶρ ρϑῃῦγθμ, ΒΟ θυ χὰ Παραϊ, , Ὁ 
ΟΥ ἄο5. γοχγαίβ παθο᾽. ὃ. τηοῖπθ ΑΡΒαμαϊαπρ ρου ἄρῃ ραγύϊ νοι ρΘοΠΘΟΥ 
ἴῃ Ζδομοιβ Ζίβοῃγ, Βα, 1 ρ. 292. 



1μκιοὰ8 ΧΙΥ. 918 

59. ταὶ ἁπἴζο, ὈΠΡῸ σαβα θα] ουπηαπνα α)α 18}} ἢ] τηδ] θα] 
ἀϑυϊα απ, ἃ11ὰὶ Ρὰϊ σαϑαϊ γαμλη5 ἀπρὶπαῖπὰ Ὀ]]α ἢ) 18, 
90. αἰβαπάδηβ Ραϊοὶ 8ὰ πηὰπηὰ ἀπβίοαϊα, ὑπ θυ] 18} πὶ 

τ ΐα πϑύϊα απ. 91 ΔΙΡΡαι ἢγὰβ ΒΡ πἀλη8 σαρραηαβ. βιϊραδη 
γῖρτὰ Δ Ραγὰμα μ᾽πλη ἀπ Ὑἱρηα, πἰὰ σαβιζα 5. ΓΔ} 18 Ρὰρ- 

ΚΟῚΡ βίαια πλοῖο β τὴ] ἰαϊ μα Ραϑι Πα] ΟῚ ραχηοίδη ΡΔΙΙηἃ 

μὴ} ὑναϊπι ἰἰραση Ριιβιιη 10 σαροαπα]η ἃπὰ 511... 92. ΔΙρβᾶι, 

7αθὰϊ εἰδὲ πη οῖρθ, πα Ραμ} [αῖγγα ᾿ηπηὰ Υἰϑαπαη 1η- 
Βα Πα] απ 8. αἷσι Ὀ]Ἃ]10 σαν" }] 18. 

99. ὅν. πὰ Πγ.] 1} ἰχγαϊὰ 5861] ἢ] Δ ΡῚΡ ἃ] ΔΙΩΙΩἃ τρά --- 184 

ΑἸΡΊΠἃ ΒΘ Π]η8., Πὶ Τηὰρ᾽ ΥἱΒὰΠ ΠΊΘΙηΒ 5]ΡΟΠΘΙ8. πνττς 

, , ᾿] -“- Ψ 

σιμόν; 29 ἵνα μήποτε ϑέντος αὐτοῦ ϑεμέλιον χαὶ μὴ ἰσχύον- 
᾽ , - 

τος ἐχιελέσαι πάντες οἱ ϑεωροῦντες ἄρξωνται ἐμιτιαίζειν 
Ἢ - 30 λώ ᾿ [φ [ὰ ς Ὑὔ 9 7 5 ὃ 

αὐτῷ, ᾿ἔγοντες ὅτι οὗτος ὃ ἀνϑρωττος ἤρξατο οἰχοδο- 
- Ν 7 " Ψ ’ ὌΝ ,ὔ Ν , 

μεῖν χαὶ οὐχ ἴσχυσεν ἐχτελέσαι. 81 ἢ τίς βασιλεὺς πορευὸ- 

Ἣς συιμιβαλεῖν ἕτέ 2 δὲ δὶ )λ ὑχὶ χκαϑί μενος συμβαλεῖν ἑτέρῳ βασιλεῖ εἰς ττόλεμον οὐχὶ χαϑίσας 
- , ’ 

πρῶτον βουλεύεται εἰ δυνατός ἐστιν ἐν δέχα χιλιάσιν ὑπαν- 
“ - ν 57) 7, Ἢ ᾿, 2. ἘΌΝ ἐν Ψ 

τῆσαι τῷ μετὰ εἴχοσι χιλιάδων ἐρχομένῳ ἔπ᾽ αὐτὸν; 52 δὶ 
Χ , γ7 ,ὔ - » 2 2 ’ ἰ 2 - 

δὲ μήγε, ἔτι σπιόρρω αὐτοῦ ὄντος ἀποστείλας πρεσβείαν ἐρωτᾷ 
Ν ΒΝ] ’ 

τὰ πρὸς εἰρήνην. 
[4 ΕΥ̓ - Ύ ς - « ) ) ,ὔ - 

98 Οὕτως οὖν πᾶς ἐξ ὑμῶν ὃς οὐχ ἀποτασσεται πᾶσιν 
- - , 2 » Ύ ’ ΄ 

τοῖς ξαυτοῦ ὑπάρχουσιν, οὐ δύναται εἰναί μου μαϑητης. 

99 τηδῃίοαϊ, ἀϊ6 Παπ 5 ΟΣ "Ὁ τη ῃ 146. 351 νἱριᾶ, νἱρᾶπα ΑἹ,, 1,. ΜΘΥΟΥ 
Ῥ. 492. 222; αἴθ Παῃάβομσι νἱρῶ [ πᾶ, 4180 γἱρᾶπμηα. Ὀρρϑίγομηβ οὐ Κ] ἄτι ηρ' 
ἀπ νἱραᾶπ (ἃ τηογοπᾶμππι) πὰ (ρτοίθοίο) δύ θΌθη80 γου θη] 16 ΜαββΙΠΔΠ 8 
ἄὰ γεῖραπ ἴπᾶ. ΟἾπο ΖΥ 6118] Ἰ]ορὺ οἷπ ἀουι γαύμμη 0 Ὑθ1Πδη ῬΌΡΏΔΙΘ ΥΟΥ, “ 
γὶραπβ (Ρ᾽ἀΔη5) Οὗοσ υἱρᾶμ (ἀΚταπ, 8118} ΟὗΘΥ, γγὰ8 τὴἶγ ἀἃ5 ὙΔΏΥΒΟΠ61η- 
Ἰομβέθ ἰδέ, υἷρη (τίσι, Πὰρη, τᾶζη, θΆΥΠ, ὙΘΡΠ); ἄδπη Ὠδέΐθ οἷη ἀορρθὶίου 
ΒΟ γΘΙ ΙΘΏ]οΥ βίαϊέ ροίαπαᾶθπ; 65 το ἋΟΥ ἀἀ8 π ογβθύζομαθ βίσοῃ, ἀδϑὺ 
εἰ σθηί ἢ) ὌΡΟΥ ο' βίθῃθῃ τηυδϑίθ, οὐνγαβ σὰ οὶ τοοῃΐβ ροσαίθῃ ππᾶ (16 
Βι 106 πὰ Ζὰ δηΐαπρ' ΔΟΥ [Ο]σοπᾶθη Ζ6116 ᾿στπ]10ῃ τ ]θάθγ μοῦ πογάθη,, Ὑ10 
Ζη. ΙΧ, 41 αἰ 41ρ|Ρ, ΜῈ Υ͂, 81 ἕνα | ἤνάζιμβ. ὕθου. ἄθπ ὑυθ 861 Ζυΐ- 
Βοῃθη ἢ (νοὶ μη) ὑπᾶ σ᾽ (Υἱρπ) γογρὶ. 1... Μουθὺῦ Ὁ. 49. --- βαρίοῖθ, ἀϊθ 
Βαπἀβοῦσ Ὁ ἀπὰ αἴ6 ΠΟΥΔΙΒΡΘΌΕΥ ΡῬΆΠ]ΚΟΙ͂Ρ, 5. σὰ ΧΥ͂, 22. 82 ΔβΡαὰ 
(πο Ὁρρϑίσπιβ γουτη απ), 416 ΠΑΠαβομσΙ πα ἀ16 ὨΘταῦΒρΘΌΟΣ οἰΡαὰ 
νὰ 8 5οηβδί ὨΙΤρΡΟΠα5. γον κοιητηΐῦ, Δ Οἢ 5[ 0. ΒΟ 6.110} ἀ τ {6 οΥ Κ]ἄγθπ 1ά856π, 
Ζα ἀἰρΡᾶὰ - εἰ δὲ μή 5. Μί. ΥἹ, 1 υπᾶ Βοπϑύ. 

52 Ἰαθαὶ πἰῖβέ τηδῃίοῖρ8)] δὰβ ἢ ,51 δυξθμι ἱΤ ΡΟ 55101115 Θδύ᾽; 416 ἀδτὶ- 
δθη 1. μη ἀβο σοι, αἸοα π᾿. ---τ ᾿πβᾶῃα]απβ αἰσὰ}] ἀποστείλας πρε- 
σβείαν πὺν Ὁ 6 --- πρεσβείαν ἀποστείλας. 388. αἸἰϊάτητηθ αἱ ρίπα βϑὶ πᾶηηπη8] 
πιᾶσιν τοῖς ἑαυτοῦ ὑπάρχουσιν οὗοΥ πᾶσιν τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτοῦϊν 

»» 

ΡΝ 



214 Τοᾶβ ΧΥ. 

Ῥο -- 188 94 (οᾶ 510; ἴν Ἰαθαϊ 510 Ὀαπᾶ γαῖ θὶρ, πγθ σαθαροᾶα θ᾽ 
Μὸ 1023 55. 1} ἄχ ἃἰγρὰϊ εἰ ἅμ πιαϊπϑίαθι ΓὩΡῚῪ ἰδῦ; αἱ υϑγαϊγρᾶπᾷ 

1Π1Π18ἃ. 8861 ΠᾺΡ] ἃιϑοηἃ οὩ Πα ΙΒ] ηἀοηδ οὩΠ Δ 15]8]. 
π 186 ΧΥ͂, 1 γϑϑαπαῦ Ρᾶη ᾿τηπηᾶ ΠΟΙ] Π 485 51Κ 8112] τηούδτ- 

922 ΜΕΤ2 105 184} [ανδυγ αὶ Πδ.5]8 ᾿πηπ͵|ἃ. 2. 1811 ὈϊΓοα]Ι θά πη Εαγοὶ- 
58 1615. 718 ὈΟΚΔ7708 αΙραπδη8 βαῦθὶ 58 {Γανϑαν ηὐδ5 ΔΠαΠΙΤΏΙΡ 

7188}: τη]ρηλα ]10 ἴπ|. 

ΡΖ Ξε 187 8 ΘᾺΡ βᾶηῃ ἀὰ ἴπὰ Ρὸ ρα]ακοι αἸβαπαθ: 4 ᾿γὰϑ τη ηη8, 

ἰσγᾶτὰ αἰσαηαθ ὑπ θα πα ἰᾶτηθ6. 18} [{8]1π|ιϑᾶ πα 8 ΔΙ ΠΘΙΏΠη8, 
ΡΙΖθ, πὰ Ὀ16ῚΡΡ ΡῸ πἰσηθομαπα 1411 ηἰὰῃ ἃπ8 Δυβ᾽αδὶ 78} 

σαΡΟῚΡ ἃ[Ὧ, Ρδιητηᾶ ἢ] αβαπΐπ, ππίθ ὈἰρῚΡ μαΐαῦ δ. [Δ 

Ὀϊρτθαη 45. ἀ5] 0} ἃπα διηβδη8 861 Π8η8 ἰΔΡΊΠΟμθ, ὁ 18ἢ 

αἰ] ηἀ5 ἴῃ σαγᾶα ΟΆΪΔΡΟΡ [ΠἸ]Οη 45. 18} ΟΑΓΖηΔΠη8. 6 Ραμ 8 
ἀαὰ ἰὴ: [ὩΡΊΠΟΡ 121} ΠῚ15 βατηπιθὶ ὈΙραὺ [Δ1} τηθὶη ραΐδ [ἃ- 

Ἰυ8ϑᾶη0. 7 αἷβᾶ 1ΧΥἱ58 βαῦθὶ ὅν [ΔΠ665 γὙΔ17}010 ἴῃ Πἰστηΐπᾶ ἴῃ 

84 Καλὸν τὸ ἅλας" ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανϑῇ, ἐν τίνι 
ΟΣ , Ὑὔ] ἊΨ - ἌΡ .᾽; ᾿ "] ΄ 

ἀρτυϑήσεται; 88 οὗὐτε εἰς γῆν οὔτε δὶς χοπρίαν ξυϑετον 
γ 2, , τὴ αν Ος 5 2 , 2 ,ὔ 
ἔστιν" ξξω βάλλουσιν αὐτό" ὃ ἔχων ὦτα αἀχούειν ἀχουέτω. 

ΧΥ͂, 1 Ἦσαν δὲ αὐτῷ ἐγγίζοντες στάντες οἱ τελῶναι καὶ 
μα πε ἈΝ ΡΡΝ ᾿ 3 - Ν γὰρ μὰν ς -" 

οἱ ἁμαρτωλοὶ ἀχούῦδιν αὐτοῦ. 2 καὶ διεγόγγυζον οἱ Φαρισαῖοι 
Ἶ Ἔ 

χαὶ οἱ γραμματεῖς λέγοντες ὅτι οὗτος ἁμαρτωλοὺς τιροσδέχε- 
ται χαὶ συνεσϑίει αὐτοῖς. 

5 2 ΓΨΑΙΗ 
8 Εἰπεν δὲ πρὸς αὐτοὺς τὴν παραβολὴν ταύτην λέγων 

γι! 7) 2 ς .- 2, « Ν , Ν 2 

4 Τίς ἀνϑρωπὸος δξ ὑμῶν ἔχων ἑχατὸν σπροβατα χαὶ ἄπο- 
᾿Ὶ - 

λέσας ἕν ἐξ αὐτῶν, οὐ καταλείττει τὰ ἐνενήκοντα ἐννέα ἐν 
-»" , ᾿ 

τῇ ἐρήμῳ καὶ πορεύεται δγιὶ τὸ ἀπολωλός, ἕως εὕρῃ αὐτό; 
ὅ χαὶ εὑρὼν ἐπιτίϑησιν ἐστὶ τοὺς ὥμους ἑαυτοῦ χαίρων; 

6 χαὶ ἐλϑὼν εἰς τὸν οἶχον συγχαλεῖ τοὺς φίλους χαὶ τοὺς 

γείτονας λέγων αὐτοῖς Συγχάρητέ μοι, ὅτι εὗρον τὸ πρόβα- 

τόν μου τὸ ἀπολωλός. 1 λέγω ὑμῖν ὃτι οὕτως χαρὰ ἔσται 

5. Ζὰ Μί. ΥἼΠΙ|, 8. --- νυἱδᾶῃ πηθῖη8. βί ροποὶβ) εἶναί μου μαϑητής. Ξ1ἢ ΒΙ,ἃ 
- μοῦ εἶναι ᾿μαϑητής, μοῦ μαϑητὴς εἶναι. 80 πὶ} - πὶ] οὔτε- οὔτε, 
ΒΘ] ΠΟΥΘ. ΖιιΒδΙητη ΘΠ 5061} 0’, ᾿ξ Πρ Ἡ1}} - 1}, ηἷ - πὶ, πὶ - αἰῃι, 5. αα]. ΥἹ, 15. 
ΧΥ͂, 2 Βατοϊβαϊοῖβ 18} ΒοΪκα 705} οἱ Φαρισαῖοι χαὶ οὗ γραμματεῖς - 
οἱ γραμματεῖς χαὶ οἵ «Ῥαρισαῖοι. 4 [Ὁ] θη} ἀπολωλός; ἄθλου. ἀὰβ 
ῬΑΒΒΙΥ 1 ΣΤ ΠΒ1 0 Ὑ0 1 γουθὰ Ὑρ]. χὰ ΜΙ, ΓΧ, 117. 



Ϊ 

; 

Ιοὰ5 ΧΥ͂. ἢ οὶ 

ἃἰπῚ8. Τγαγ Δα 15. ἸαγοΙ ΟΠ αἸΠ5. Ρᾷὰ ἴῃ αἰ 6] 18. 18}} ΠΪῈΠΘ 
ΘαγαἸ ἢ αϊχΘ Ραϊοὶ πὶ ΡῬααγ θη Αγ ΘΙΡΌΒ. 

8. ΑἸΡΡαὰ ϑαμηὰ αἰπὺ ἀγα Καιᾶ8 Πα θα ΟῚ ὑπ, 1808] ΤΡ Ξε 188 

γα αὶ} ἀγα Κτηϊῃ ἃἰπγηὰ, πἰπ ποῖ 0 Τα Καλη ἃ} ἀϑραι- 

σοὶ γὰ 2 18} ΒΟΚΘΙ͂Ρ οἹασογαθα, πηΐθ ὈΪρῚρ 9. 18} Ὀ]ρὶ- 

ἰὰπᾶθὶ σα μα {γἸ] 0 α]08 1811 Θ᾽ ΥΖΠΟΠΒ. Οἰραπαοθὶ: [ἈΡΊΠΟΡ 

τ} τϊδ. ππΐθ Ὀἱραὺ ἀγα κιηθῖη ΡδΙηγ οὶ ἢ] 8. 
10 ὅὅγα, αἰβὰ ᾿ἰχυῖβ, [Δ Π 665. γαῖ θὴρ ἴῃ Δηαγα]}"})]ὰ ἃΡ01]Θ τΡΡ -ς 189 

ΘῚΡΒ. 1π Δ1η18. ἸαΥΘΙΡΌΠαΙη5. ἔγαγ Δα 18. 

11 αΡᾺΡ Ρᾷη : ΤΠ Π6 8.18 Δ] Πα ὑγ8 8 ΒῈΠη8. 122 18} ΤΥ τε 190 

4} 88 Ππῃϊ1χὰ 1χΧ6 ἀὰὰ αἰἰζπ: αὐΐὰ, οἹΓ 118. 561 ὉΠΙΠΠ Δ] ΤΩ 

41} δἱσίηϊβ. 18} αἸβα 11 πὶ 8068 861ηὴ. 18 78}} δι ηἱ 

τη ΠΡ η8. ἀαραη8 Ὀγα Πα βαιηδηῶ Δ᾽] αὔω 88 10 }Π1χὼ ΒΌΠΙ5. 8} 
Αἰ} ἴῃ Ἰὰπα αἰνὰ υἱβαηο, 18}} 1α1π8] αἰδβία ἃ Ραύα 5Υ68 

- ᾿ - - Ὁ “ 

ἐν τῷ οὐρανῷ ἐπὶ ἕνὲ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι ἢ ἐπὶ ἑνενή;- 
, 2 2 

χοντὰ ἐννέα διχαίοις οἵτινες οὐ χρείαν ἔχουσιν μετανοίας. 
2 

8 Ἢ τίς γυνὴ δραχιιὰς ἔχουσα δέχα, ἐὰν ἀπολέσῃ δραχ- 
2. ἃ ͵ ,ὔ - - - 

μὴν μίαν, οὐχὶ ἅπτει λύχνον χαὶ σαροῖ τῆν οἰκίαν καὶ ζητεῖ 

ἐπιμελῶς, ἕως ὅτου εἴρη; 9. χαὶ εὑροῦσα συγκαλεῖται τὰς 
᾿ , Ἢ ,ὔ Γ ὰ 

φίλας χαὶ τὰς γείτονας λέγουσα Συγχάρητξ μοι, ὃτι εὗρον. 
« 

τὴν δραχμὴν ἣν ἀπώλεσα. 
« , ς " Ν , Ὁ ΜΕ τὰ - 2 , 

10 Οὕεως, λέγω ὑμῖν, χαρὰ γίνεται ἐνώπιον τῶν ἀγγέ- 
- - «ς “ “ 

λων τοῦ ϑεοῦ ἐπὶ ἑνὲ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι. 
᾿] Ἴ ἌΡ 

11 Εἶπεν δέ ᾿νϑρωτιός τις εἶχεν δύο υἱούς. 12 καὶ 
Ὡς Ἂ -" -: ἋἭἍ 

εἶπεν ὃ νεώτερος αὐτῶν τῷ πατρί Πάτερ, δός μοι τὸ ἐπι- 
βάλλ ρος τῆς οὐσίας. καὶ διεῖλεν αὐτοῖς τὸν βί βάλλον μοι μέρος τῆς οὐσίας. χαὶ διεῖλεν αὐτοῖς τὸν βίον. Σ 

᾿ ᾿ Ν 

138 χαὶ μετ᾽ οὐ πολλὰς ἡμέρας συναγαγὼν ἅπταντα ὃ νεώτερος 
" ’ ΄ , - Ψ' 

υἱὸς ἀπεδήμησεν εἰς χώραν μαχράν, καὶ ἔχεϊ διεσχόρπιισεν 

10 ἀρρ116, ἴθ μδηαβομυῦ ἀρρ616, 5. Ζὰ ΙΧ, 20. 

8. δι1η8}] τίς, γοπὶ ᾿θουβθίζου [Ὁ]50}} 815 1παἀοῆηιίαχμη ροἰαββύ (νρ]. 4); τ 
Βοῖπθ απ βοῃση Πα Κοῖπθ δοοθηίθ. --- ρἸ]αρρναθα}] ἐπιμελῶς, 1, 8 
σίασσναρα, 1 ΤΏ685. Υ, 2 ρίαρργο; γὙρ]. μβατάπθα ἀπά πατάδρθα 1ῃ Β απ Α 
1 Ο. ΧΙΠ, 10. 9. ἀταϊκπιθῖη)] ὑραχμήν, δυίθοῃ. σαβαβίουση, τηλῦ 61 ἐν ἡ; 
ἀάπεῦοπ ἀγα Καμᾶπβ (8), ἀδ5 ΟἸΠ6Π ΠΟΙΠΙΠΔΙΥ ἀγάπη γογδιιβϑούχύ. 10 1άτοὶ- 
Βοπ 8 ἔγανϑυτ 15] ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντε; Δ ΘΙ ΟΠ θη ἂθ που βίθ!] ηρ. 
12. 561 ὑπάτιππαϊ τηΐβ 4411] τὸ ἐπιβάλλον μοι μέρος Ὁ ῖἷνρ -- Οὔπθ μοί. 
μετ ἄθη ΘΟΠ]ΠΟΙ͂Υ ΥΡΊ]. Ζὰ ΜΟΎ, 25. -- 718} χαί ΕΒ ῊΚ οοὐ τ νρ -- 
ὁ δέ, --- 5705 561π] τὸν βίον; 561π χυρθβούζί. 



216 Τιαοδβ ΧΥ͂. 

βοιηδία ΠΡΑΠμα5. ἀΒΒΌΠΠ1ῦ)α. 14 ὈΙΡ6 Ῥᾶπῃ ἴγτὰναϑ Δ] Δ1ηΠ)8, 

γ8 1} ΠΌΠΥΙΒ ΔΌῚΒ ἃηἃ ΟΆΥΙ 1] ηαΐα, 8} 15 ἀθρῶηη ΔΙΆ θἃ 
γα θη. 1 781! σαρσρ! 5 ΘᾺ Π Δ 1, 511. ΒΔ ηἃ ὈΔῸΓΡΊΔΠΘ 
7115. ρα α]18, 18} ᾿ηϑα πα] ἰπἃ ΠΔῚΡ]05 561 Πη81Ζ05 Βα] Δ η 

ΒΥ 6 1η8. 16 181} ρσαϊγπἰάα 884 ἰΐὰη Πδα,η6 ΡΟΘῚ τηδυ!αθάθῃ 

ΒΥΘΙηδ, 8} τηϑηπηᾶ ἸΠηηὰ Πἰ σαί. 117 αἸΠἸΠΔΠΔβ βρη 1 818 

|φὰθ: νὴ Πα 45Π]6 ΔΌΠ5. ΤΠ 61η15 αἰαγαβθδαθ Πα Ὠ]Δ106, 
1Ρ 1καὶ παθπσαι [τϑαϊδῦπα. 18. πϑϑίδηαη8. σασροα ἀα αὐ χη61- 

ΠϑΙη πὰ 18} αἰρὰ ἀπ ᾿πητπὰἃ : αὐΐα, [τανϑανὐα 115. 1) Ὠ]ΙΏ]η 

181 ἴῃ δηαγα  ]α βοηδιημηα. 19 1ὰ βᾶπαβοθ8. ΠῚ ᾿πὴ ὙΠῸ 8 
οἱ δαϊδαϊαδιι ΒΘ. Π18 ρΘΙη5; σαύανθὶ ΤῊ 5016 δηδηᾶῶ ἃ8]6 Ρ6]- 

Π817Ζ06. 20 181} υϑϑίαπαδπαθ αα1 ἃὖὺ αὐ 56] η Δ ηηΠ]ἃ. ΠΔῈΠ- 

᾿ δ ἘΕ 7) 2 - “αἀἰι«-κπ 2 ’ ,ὕ τι Χ 2 - 
τὴν οὐσίαν αὐτοῦ ζῶν ἀσώτως. 14 δαπανήσαντος δὲ αὐτοῦ 

᾿ . Ν “ " 

γχιάντα ἐγένετο λιμὸς ἰσχυρὰ κατὰ τὴν χώραν ἐχείνην, καὶ 
αὐτὸς ἤρξατο ὑστερεῖσϑαι. 16 χαὶ πορευϑεὶς ἐκολλήϑη 

΄Ὁ- "᾿ “- 2 

ἑνὶ τῶν πολιτῶν τῆς χώρας ἐχείνης, καὶ ξπτεμιψεν αὑτὸν εἰς 
) 2 - 

τοὺς ἀγροὺς αὐτοῦ βόσχειν χοίρους. 10 χαὶ ἐπεϑύμει χορ- 
τασϑῆναι ἐχ τῶν χερατίων ὧν ἤσϑιον οἱ χοῖροι, χαὶ οὐδεὶς 

ΦΑΥΣΝ 3 " 

ἐδίδου αὐτῷ. 11 εἰς ξαυτὸν δὲ ἐλϑὼν εἶπτεν Πόσοι μίσϑιοι 
-᾿ 

ΓΟ ΒῚ ᾿ 

τοῦ “τατρός μου τιερισσεύονται ἄρτων, ἐγὼ δὲ λιμῷ ατολ- 
λυμαι. 18 ἀναστὰς πορεύσομαι, τυρὸς τὸν ττατέρα μου χαὶ 

» - " Ψ - 

ἐρῶ αὐτῷ Πάτερ, ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώτιιον σοῦ. 
3} ,ὔ 3) ἐμ ἂν} Ως οω Ξ ’ , ς [φ 

19 οὐχέτι εἰμὶ ἄξιος χληϑῆναι υἱὸς σου" ποίησον μὲ ὡς ἕνα 
- ωα’ ΑΝ 1.9 Ν ἘΠ ὙὮ Ἂ ν ,ὔ 

τῶν μισϑίων σου. 20 χαὶ ἀναστὰς ἤλϑεν στιρὸς τὸν 7τατέρα 

14 ΔΙΆΡαγθα γαῖϊγραῃ)] ὑστερεῖσϑαι 5. σὰ Μί. ΥἹ, 12. ὕδθεοι ἄϊθ 
ΔΌΪοΙ πὰρ ατΐμητη αν. 1Π ἢ. 627. Τ,. Μογοῦ Ρ. 418. αθρθηβαίζ: ΑἸΑγ ΙΒ. 
15 1αϊπ18 ρ»δ0}18] τῆς χώρας ἐκείνης, 5. Μί. ὙΠ], 18. --- Πα1Ρ]05 561- 
1π81205] εἷς τοὺς ἀγροὺς αὐτοῦ; ν9]. ραρριᾶα Ἰαπάϊθ ΧΙΧ, 12, ὉΒ]ΘΙΡαΠὶ 
71 η15 βίδαϊα Μο. ΤΥ͂, 85, ρα] Ραμ 8. Μαϊτάομαῖ5 1 ΤΊπι. 1, 8. ατίτησα αν. 11 
Ῥ. 1217. ὲὰ5 Οοὔϊδοῃαε μαῦὺ ψ|6 ἄἀὰθ 1Τιαἰθ᾽ πΊβοη0 (Υ111απ|})} ἄθη 5] Πρ ]ΔΓ, 
10 5βαἀ 185] χορτασϑῆναι δα 0], οὗ --- γεμίσαι τὴν χοιλίαν αὐτοῦ. 
-- παῦτπ60} ἔχ οὗονῦ ἀπὸ τῶν χερατίωνὺ αΒ τιὰρ' 5105). αϑὺ ρΟὐ]80}}6 
ἈΡΟΥβούζου ὑπᾶ ἸΘΒΟΙ πιηΐου ὨΔῸΡῚ ΠΙΘΥ ροοάδομῃῦ παθθηὺ ΘΚ η 1100. δ 
αἴθ {τα ἀ65 ΤΟ Δ ηΠἸΒ Ὀγο θαι π5. σ᾽ πιοϊηΐ ; 45 Τ,αἰθ 150 116 (5111615) ΒΟ Π οἱ 
61 ἄρον ἀθογβοίχαπρ ποῃῦ σὰ ταΐθ φῬῬΖοροθι ΜΟΥΩΘΙΩ Ζ1 5611. --- ᾿πηπη8 Ὠἰ 
584] ἐδίδου αὐτῷ, ἄοοῖι ἢ οὗ νρ 4111 ἀαθαί᾽. 17 αἰπηαπᾶβ Ρᾶῃ ἴῃ 5185] 
εἷς ἑαυτὸν δὲ ἐλϑών, γουϊπἀοντίθ νου βίο! ]τιηρ'. ---- αὐάγτάββαι Πα θαπα Ἀ]4109] 
περισσεύονται ἄρτων, 5. δι ῬΊ]. [ν, 12; ΒΙαΙ09. ρϑποῦ. Ῥαυύ. 18 ἴτἃ- 
νδυτηία τη15] ἥμαρτον, νουρ]. Μί. ΧΧΥ͂ΙΙ, 4 υμᾶ Οτίπιπι αν. 1Υ̓͂ Ρ. 29. 
ον 1160}. βύθς {Ραναινζαπι 4116. Οἤ 6 515. 19. 7 βαπαβϑῖθ5 πὶ} οὐχέτι; 
ἦι. σαροβοίχί ψὶθ 21. 1 'ΤΙΊπι. Υ, 23 71 πὶ ἄτιρ]καῖβ βαπδιηδὶβ ναΐο μηκέτι 
ὑδϑροπότει. 1 ΤῊ. ΤΠ, 1. 
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πιο ΧΥ. ΠΝ 

Ρβᾶπα Ρὰπ ἰαῖγτὰ υἱβαημλ σΆΒΔΠΥ ἱπὰ αὐΐὰ 18. 18}} Ἰῃ οἱ πο δ, 

δ Ρταρ)]απὰβ ἀγαπβ ἃηὰ ἢ 818. 18. 18} Κακῖἀὰ ἰμηηϊἃ. 21 78} 

4} ἱπημὰ 8ὰ Βαπιβ: αὐΐα, ἐλαγααυ ῦα ἴπ Ὠϊηνλη 18} ἴῃ ἃηά- 
γαὶγ }]ὰ ΡΘΙ πα μιηὰ, ἢὰ ΡαΠΆΒΘΙΡΒ. ἢ ἴῃ) ὙΑΙΡΡΒ. οἱ παϊαϊάδα 

ΒΒ βοῖη8. 22 (ἂν Ρᾶπ 88 αὐΐὰ ἀὰὰ 5. Κη 8618 1}: 

Βργαίο ὈΥΙΘΟῚΡ γναϑίζα ΡῸ {ππμϊδίοη. 18} ΘαΥΔ8}1}0 ἰπῷ, ΙΔ ἢ 

ΘἽΌΙΡ ἤροταρι!ρ ἴῃ παμάθ 8 18}} ρΆΒΚΟΙΙ ἃἂπἃ [Οὐπη8 18, 

8. 18} θυϊσ σα ἀλη8. βϊα. Ρᾶηᾶ ἃ]] ἀλη πΐβη οὶ θ}Ρ., 78} πη] - 

ἀλη γἱβδὰπη γα], 324 πηΐθ 88 5.ΠῚ5 ΠΊΘΙΠ8. ἀΔῸ 8 νὰ 78} 

σδαϊπποῦς, 8} [ΓΑ] αβ8 8. νὰβ 78}} ὈΙρΊ 5. γᾶ}}. 74} ἀπραῃ- 
ΠῸΠ Υἰϑᾶῃ. 20 γαΒῈΡ μὰ Β.ΠῚ8 15 88 Δ]012ἃ ἃηὰ ἃἰττᾶ; 78} 

αἰ 45. αὐ] ὰ ΠΘΠΥ Τὰ 2, 14} ρα] δι ἀἃ ΒαΘΡΎΠ5. 18}} 1]- 

« - γ᾿, ν 2 -- Χ 2 , » ἄντ ν ς : Ν 
ἑαυτοῦ. ἕτι δὲ αὐτοῦ μαχρὰν ατιέχοντος, δὲν αὐτὸν ὁ πατὴρ 

δ] - Ἀ γ ’ , 

αὐτοῦ χαὶ ἐστιλαγχνίσϑη, καὶ δραμὼν ἐπέτιεσεν ἐπὶ τὸν τρά- 
ηῚ ᾿Ὶ - ’ Ὁ, ν Ἂ ὯΝ 

χηλον αὐτοῦ χαὶ χατεφίλησεν αὐτόν. 21 εἶπτεν δὲ αὐτῷ ὃ 
᾿ Ν γ - ἽΣ 

υἱός Πάτερ, ἵμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν χαὶ ἐνώπιον σοῦ, οὐχέτι 
ὩῊΝ 5 Β ΠΏ ὦ εν Ὕ οἰῶν τι Ὁ Ν Ν 

εἰμὶ ἄξιος χληϑῆναι υἱὸς σου. 22 εἶπτεν δὲ ὃ πατὴρ πρὸς 
Ν ν 7 -“- γ΄ Ἁ γ᾽ ᾿ 

τοὺς δούλους αὐτοῦ Ταχὺ ἐξενέγκατε στολὴν τὴν ττρώτην καὶ 
’ 2 , Ν , ν , Ν - 2 - κ 

ἐγδύσατε αὑτὸν. χαὶ δότε δαχτύλιον εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ καὶ 
ς , Ν 7 2 - 

ὑποδήματα εἰς τοὺς τιόδας αὐτοῦ, 28 χαὶ ἐνέγχαντες τὸν 
Ν , 2 - 

μόσχον τὸν σιτευτὸν ϑύσατε, χαὶ φαγόντες εὐφρανϑῶμεν, 
, γᾷ ς ΕἸΣ 5 Ψ 2 2 

24 ὅτι οὗτος ὃ υἱὸς μου νεχρὸς ἣν χαὶ ἀνέζησεν, καὶ ἀπο- 
. 3 ἌΣ ΚΑΣ ἥν Σ δ Στ 25 Ἂς , { Ῥ . 

λωλὼς "» καὶ ηυρέϑη. καὶ ἤρξαντο εὐφραίνεσϑαι. 2ὅ ἣν δὲ 
«ς εν" - .ς ,ὔ γ - ; ᾿ ἃ 4 

ὁ υἱὸς αὐτοῦ ὁ πρεσβύτερος ἐν ἀγρῷ καὶ ὡς ἐρχόμενος 
ΒΙ “- - υ ,’ "ἷ[ ,ὔ Ων ν 

ἤγγιζεν τῇ οἰχίᾳ, ἤχουσεν συμφωνίας χαὶ χορῶν, 26 χαὶ 

22 ὈΣΙΟΡῚΡ, ἀ16 Παμἀβοῃυ" πἀπα ἀ16 ΠΟΥ ΒΡΘθΘΥ (Δι5861 ΜαββΙη8ΠΠ) 
ὈΓΙΠΡῚΡ; ΘΌθη50 28 Ὀτγηραπμδη5, ΧΙΥ͂, 81 Ῥάμ]ΚΟΙΡ, ΧΥΤΙ, 9 ΡῬδηκ, ΧΙΧ, 81 
ἴπη15. Μιύ σϑομῃύ ουκθηπί Τιθο ὨΙΟΥΙη οἰμῆιθ5 ον Ἰαύθ ΠΊ 56 η. ΒΟΏ το - 
ὙγΟΙΒΘ; ὉΠ 850 ΠΙΘΏΥ ἈΡΟΥ ΒΙΠ4 ΨΠῸ ὈΘΥΘΟΠΓρὺ α16 βοῃγοι χοῖβο ]1Η]α5 
ΠΟΥΖιιβίθ 1] θη. ράβκοιὶ, ΟἹ, ρΆΒΚΟΩ. 26 ]ἸαἸἸκῖη5, 50 416 Πδῃάβοιυ τ, ΟἹ, 
1 Κα. 

20 ζαϊτγα Υἱβαπάδῃ βΆΒΔΩΥ ἴπ8] αὐτοῦ μαχρὰν ἀτιέχοντος ἴδεν 
αὐτόν; αὐτοῦ {610 ἴῃ [Ὁ]ρ0 6 νογάπαοτγίθν βίυαοίασ. 21 7148} 41}]} εἶπεν δέ, 
πο χ Υν,.1 22 βργαυΐο] ταχύ δῖ ΒΌ], 1 νρ --- ἔθ]. --- Ῥχὶρρὴθ] 
ἐξενέγχατε --- Α ἐξεγέγχαντες. ---- ἰοΐι8 15] τοὺς πόδας αὐτοῦ 1) τὰ 
γρν -- τοὺς πόδας. 324 18} ἐν] θᾶ π5 ν85] χαὺ ὠπολωλὼς ἦν ἘΘΉΚΜ 
οοῇ --- ἦν ἀπολωλώς, ἀπολωλώς. --- ναι} εὐφραίνεσθαι, γαῖϊα ἰδὲ αὰ8 28 
Ζὰ ΒΡΡΙΐτοπ. ΟἿ, γϑυρίθίομοη ραββομ ΧΙΧ, ὅ ἀλ]ᾺΡ αἰβίοιρ χατάβηϑε, 
Θ αἰδβίαϊρ χατέβη. αὶ. 29. 2ὅ 18} αἰπηαπαβ. δια] --- 161} ρα Παπι5148)] 
χαὶ ὡς ἐρχόμενος ἤγγιζεν --- ἤχουσεν, νοτᾶἅπαοτίο πἰχιοίασ, 26 ΤτᾺΒ0}] 
ἐπυγϑάνετο, 8. σὰ 71}. ΧΙ, 31. 



8 Τλιοᾶβ᾽ ΧΥ. 

πη8, 26 18} ὐπαϊζαηαθ βυπηδηδ τηᾶρῖγο ΠΆΠἢ ἤγα γϑϑὶ 

Ραΐᾶ. 217 ΡΆΤᾺἢ} 15 ΠΡ ἀὰ ᾿πηπηὰ βαῦθὶ ὈΓΟΡΆΙ ῥθ᾽η8 ΟΠ], 

718} αἰβπαῖρ αὐΐὰ βοΙη5 50 ΠΠ βᾶπα ἃ]1Ἃ8π, ππΐθ ΠΆ]ΠΔΠη8, ἰπ8 

Δ Π6]ΠΔ1η. 28 ΡΠ] Ἰηοδρθ ὙΠ 181] πὶ νἱ]άὰ ἱπηραρρδῃ, 

1Ρ αὐΐὰ 15 πϑοαροδηᾶβ αὖ ὈΔα 'πᾶ. 29 ΡΠ} 15 ΔΠαΠ δ ΠΔΠ415 

αὰ} ἀπ αὐϊη: 881 5υὰ ἢ]ὰ 1616 Και Κίποᾶδ, 5 18} πὶ ἢγδη- 

᾿ὰΠ ΔΠΔθπ5η. μ6Ίηδ, π81}14 7], 1811 ΤῊ18 ΠῚ ἃἷν δὐρδῖν σαὶ θίῃ, 

ΘΙ 110 {ΠΠ]οπ ἀλη τηθὶ πδῖτη ὈϊγθϑΊαι; 90. 10 βᾶπμ β8ἃ 50ΠῈ8Β 

ΡΘΙπ5, 8861 ἔγοὺ βθ1η 5.068 1110 ΚΑΙΚΊΟΠμΙ, α8π|, αἰβηαϊδῦ ᾿ΠΊ πη 

βὑΠπῚ Ρᾶπὰ 8 Π4Δη. 51 Ρᾶγ} ἀὯΡ ἀα ἰπητηᾶ: ὈΔΓΠΪ]0, μὰ 51Πη- 
ἰθῖη0 τὴἱρ 118 γαϑὺ 8 15, 18} 811] Ραΐα τηθὶπ βοὶμ ἰβϑὺ; 

᾿ ο - , ΑἹ ’ ’ Ὑὔ - σιροσχαλεσάμεγος ἕνα τῶν παίδων ἐπυνθάνετο τί ξίη ταῦτα. 
ς Χ Ω μα Το ἰϑορλλιρρ 3. ΄ [α᾽ δου Ξο 

21 ὁ δὲ εἰχιὲν αὐτῷ οτι ὃ ἀδελφὸς σου ἥχει, καὶ δϑυσεν 
ὃ πατήρ σου τὸν μόσχον τὸν σιτευτόν, ὅτι ὑγιαίνοντα αὐτὸν 
2 2 »-» 

ἀπέλαβεν. 28 ὠργίσϑη δὲ καὶ οὐκ ἤϑελησεν εἰσελϑεῖν, ὃ 
2 - δὲ πατὴρ αὐτοῦ ἐξελϑὼν παρεχάλει αὐτόν. 29 ὃ δὲ ἀπο- 

Ν ΕἼ - 31:9 Ν - 27) , Ν 
χριϑεὶς εἰστεν τῷ ττατρί ᾿Ιδοὺ τοσαῦτα ἕτη δουλεύω σοι χαὶ 

εν ἢ 3) , - ΧΕ Ν᾿ Γ 2 
οὐδέποτε ἐντολὴν σου πταρῆλϑον, καὶ ἐμοὶ οὐδέποτε ἔδωχας 
ΒῚ ς! Ν -- , 2 - « ο Ν ς 

ἔριφον, ἵνα μετὰ τῶν φίλων μου δὐυφρανϑῶ 80 ὁτὲ δὲ ὃ 
υἱὸς σου οὗτος ὃ χαταφαγών σου τὸν βίον μετὰ τῶν πορνῶν 
Ξ᾿ ,7η 3. ρ Ν ΄ Ν , Ἑ δι τν 
ἤλϑεν, ἔϑυσας αὐτῷ τὸν μόσχον τὸν σιτευτόν. 51 ὁ δὲ εἰστεν 
 ὰ - ὉΥ ν αὐτῷ Τέχνον, σὺ ττάντοτε μετ᾽ ἐμοῦ εἶ, καὶ πάντα τὰ ἐμὰ 

217 υὔδπαιθ; ἀ16 Βαπάβϑομυ, Ὀρρϑοίγτα ἀπ Ἡθγπθ αἴβπαὶθ, ΥὙϑρ]. 
δον 28. 80. 80 ἔτοι ἀϊθ παπαβοῃυι, σὰ Οτΐπηπὶ τ. ἃ. ἴπ {πᾶὖ, ΠΟ]Ζ- 
ΤΆ Π 5 ΠΗ ]αΥΙΡ ἴῃ [γ6 01 που ὙγΟ]] θη, ψΟρΘροι 1,. Μογον Ὁ. 94 οὁοπῃ- 
ἰσαοίϊοη γνοη ἔτααῦ ἴῃ [τοΡ ἀπηϊπιμηῦ, Ὑρ]. Ὁ. ὅ92. ϑοπϑί γνουϊοιητηθπᾶθ 
οτταθπ δἰπᾶ: ἐγοίυῃ. Μο. [Υ͂, 4. Το, ὙΠ, δ, ἩῸΡ 1 Ὁ, ΣΤ δ πῇ 
ἀα5 δοροϊοιίοίο ἐγδαίδῃ. 

29 ἀπ αἰη}] τῷ πατρί δ΄᾽η 1, --- τῷ πατρὶ αὐτοῦ. --- ΒἰκαἸ Κποᾷα)] 
δουλεύω 5᾽πηροη 586. νου θυιηρ ἦ65. ΓΘπριι5. -. ραϊίοῖη] ἔρερον,, ἀθιηῖ- 
παὐίνατα (1,.. Μογοι Ρ. 640), ψίθ αἰποίπα γυναιχάρια 1ΠὄῸ Τα. ΠΙ, 6. -- 
θ᾽ νθ5]4}}] εὐεροανθῶ; γουρ]θιοῃῦ ππὰπ 1 ΤΊπι. Ὗ, 6 50 υἱζοπᾶοὶ ἴῃ ἀΖθί τη 
ἡ σπαταλῶσα, Ἴλο. ὙΠ, 22. ραγίχηθῖρθ ἢ συνήδομαι, πορϑὺ ἃπάαν!Ζῃϑ 
ὀννώνιον, γρεία τᾷ γα]]ανΖπ5 ὅΚοῖσ. ἢ. 49, νἱοίιιβ᾽, 50. ουρὶὺ 510}. οἴῃ 
γοη υἱϑᾶῃ ,6580, ΤΠ ποι (ργ. βάστι, βιστία,, Ν 6513) νϑυ3οῃ]ο ἄθ Π6 . ΒΓ ΆΤΏΠῚ, 
τηϊΐ ἄοπι 1,. ΜΟυο Ρ. 309 ἀδ5 Ἰαΐ. γνοβοῖ, ἱπᾶϊβον ρθαθ Ζιιβαπιπ θη 506}}Ὁ 
ἀπ ψοΖὰ ὙΠ τ ΒΟ ΠΟΙ 116} ἃῖιοἢ νἱδᾶμη γαϊϊα ἀπῇ γίβαιη 238. 24 χὰ τϑθοῆΠ0η 
ἰ5δῦ, 31 ναϑῦ 18} 15] εἶ; γναβϑὺ 78}} βίδιησηθ ΔῸΒ οἶπον 1. πδηἀβο τ! ; 98 
Πηδοῦ 510} ἴῃ ἃ ο], 
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89. γα ]ὰ νἰβᾶη Ἰὼ} ἰασίποι ΒΚ] ἃ νὰ8, ἀπΐθ ὈΤΟΡΆΙ ΡΘΙΠ8 
ἀδα}8. γὰβ Ἰὰ σπαϊαποία,, 1} {γᾺ] βὰ η5. 78}} ὈΙ ΟῚ ΓΔ 5. νὰ}. 

ΧΥΪ, 1 ΘαΡὰΡ Ρὰη ἀπ Β᾽ρομἼαμη ΒΘ᾽ Πα 1 : ἸηΔΠ6 Β.ΠΠῚΒ 

γὰΞ σα θοῖρβ, βαθὶ αἰ α [ἀαγρΡΡΊΔη., 781} 88 ΠΓΔΥΓΟἢ 05. νὰγὉ 

ἀὰ ἰπητηὰ οἱ αἰβί ἀθα] αἱρὶη 1858. 2. 718}}) αὐγορ]δμ 8 ἰηἃ Ὁ 

ἀὰ πὰ : ἀαθγο Ραΐα Πδιιβ]ὰ [γὰπὶ ΡῈ8 ὃ πβρ1} Τὰ] 0 [Δ ὰγὰἃ- 

σα ΟἽ ΒΟΙΠΪΒ: πὶ τηὰρὺ ΔΚ 7ὰ Ραμ 15. Τα αγαραρο]α Υ]Β81. 
8. 4} Ρᾶῃ ἰῃ 518 δὰ [πγαραρο]α: ἢγὰ ἰαθ)]αι, Ραηα 61 [ταπ]ὰ 

Τ᾽ η5 Δἴ ΠΡ ἰΔαγαραρ ΟἹ αἱ τη Ὁ οΥθη Ηἰ Ἰηὰρ, Ια] 

ΒΚαπια ΠΪκ, 4 ἃπαρβαμία τἰκ ἤνὰ ἰαπ)αι, 6ἱ βᾶμ, Ὀ1Ρ6 αἵ- 

Βα ]αϊάαθι 8 Τἀταραρο]α,, ΔΗ Ι πὰ ΤῊ ἴῃ ΘΔ Δ] 5618 8. 
ὅ 18} αὐπαϊξζα 8. ΔΙ ΠΥ ΔΙ] ΠῸ ἢ [ἸΠπ5 Κα] 6 ἔὙΔᾺ]1Π8 561}18 

σά ἐστιν. 32 εὐφρανϑῆναι δὲ χαὶ χαρῆναι ἔδει, ὅτι ὃ ἀδελ- 
φός σου οὗτος νεχρὸς ἣν χαὶ ἀνέζησεν, καὶ ἀπολωλὼς καὶ 

ηὑρέϑη. 
ΧΥ͂Ι, 1 Ἔλεγεν δὲ πρὸς τοὺς μαϑητὰς αὐτοῦ "νϑρωπός 

τις ἦν πλούσιος, ὃς εἶχεν οἰχονόμον, χαὶ οὗτος διεβλήϑη 
αὐτῷ ὡς διασχορτιίζων τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ. 2. χαὶ φωνή- 
σας αὐτὸν εἶπεν αὐτῷ Τί τοῦτο ἀχούω περὶ σοῦ; ἀπόδος 
τὸν λόγον τῆς οἰχονομίας σου οὐ γὰρ δυνήσῃ ἔτι οἰκονομεῖν. 
8 εἶπεν δὲ ἐν ἑαυτῷ ὃ οἰχονόμος Τί πτοιήσω, ὅτι ὃ κύριός 
μου ἀφαιρεῖται τὴν οἰχονομίαν ἀπ᾽ ἐμοῦ; σχάπτειν οὐχ 
ἰσχύω, ἐπαιτεῖν αἰσχύνομαι. 4 ἔγνων τί ποιήσω, ἵνα ὅταν 
μετασταϑῶ ἐχ τῆς οἰχογομίας, δέξωνταί με εἰς τοὺς οἴκους 

αὐτῶν. ὅ χαὶ τιροσχαλεσώμεγος ἕνα ἕχαστον τῶν χρεοφειλε- 

ΧΥΙ, 1 αυταραρσρίαῃ, αἴ6 ΠαΠ βου πἀπὰ ἀ16 ΠΟΥΔΌΒΡΘΌΘΥ ΔΆΒΒΟΥ 
Μαββιηᾶπη ἰαυταραρΊαῃ, τὙρ]. 2. 8, 4. 4 Ῥαῃ, 61, ῥβαι. 

82. ναῖ]ὰ υἱβαη)] εὐφρανθῆναι; 65 [6810 δέ. --- ὈγοΟΡὰν Ρ6115] ὁ ἀδελ- 
φός σου, 65 [610 οὗτος. ΧΥῚ, 1 Ραη] δέ Κ5Υ "ΑΓ --- δὲ χαί; ἄοοῃ 

Ο πτὰ Κοίπθ ραγκΚοὶ 850 πδιιῆρ σοὴη ἄθπὶ ἰθουβθίζου ΜΡ 6] 586. 815 4656. 
2 βοῖη18] σοῦ ϑ΄η Β 1Ὁ νρ -- 610, ---ὀ 70 Ῥᾶπδιηδ15] ἔτι, 8. σὰ ΧΥ͂, 19. 
8 ἴταυ]αὶ ὁ χύρειος, ἵπι ΠΟΥ σάπΖθη ῬΤΆΡ6] ἰδὲ ἄα5. ψοτύ ἴῃ ἀοΥΓ ρονῦμη- 
σμθη ἀρ Κὕὔγζιπσ ρΘΒΟ 6 Ό6η, 4180 δῇ αοὔῦ ῬθΖορθη. 4 οἱ Ῥᾶῃ Ὀ1Ρ6] 
ἵνα ὅταν, νρὶ. 1 Ο. ΧΥ͂Ι, 2 οἷ 11 ὈΠῸῸ αἴπὰὰ, Ῥᾶπμ ραθαυγ ναΐσραὶ ἵνα 
μὴ ὅταν ἔλπω,, τότε λογίαι γένωνται. ---ο 5 αυταραρ 7.) ἐχ τῆς οἶχο- 
γομίας δῖπ Β0) 4, ΤΙ Χ Τὶ νρ ἀπὸ τῆς οἷκχ. ---- τῆς οἴχονομίας. Ααΐ 2ᾷἀϊθ 
σοτηροβίίαᾳ πη αἵ [οΟἹσύ βοπδῦ δ΄ οὐθϑὺ [αἰτγᾶ. 

Ξ 
, 



9 ἘΠΙΟΞ  ΧΥ: 

α}Ρ Ραπηηᾶ αἰ βυϊη: ἤγὰῃ ἢ] 5Κα]Ὁ0 ἐγ] Π]ΘΙ ΠΔΠ]ΠΊ8 ὃ 
6. Ῥᾶ ἢ} Δ}: ἐδ! πιπ δ! πππἃ Καβθ ἃ] ον ]8. 18} 48} ἄπ ππιηᾶ: 
Π]ΠῚ ΡΒ ὈΟΚΟΒ 18}}3 ρα βι δ 8. Βρτασῦο σΔΙη6161 ἤχηΐ {ἰρΊΠ8. 

1 ΡΑΡΙῸΝ Ρᾶη ἀπ ΔΗΡΑΙΔΗΊη18, Δ: ΔΡΡᾶπ Ρὰ ἤγαη Η]ὰ 5Κα] 0 

1Ρ 15. ἂρ: ὑδι απζα! πα γηϊααθ. Κα 15. 18} 4ὯΡ ἀὰ ᾿πηη8: 
ΠΪΠΔ Ρὰ5 ὈΟΚΟΒ [83] 1η6161] διηύααθηππα. 8 18} Ππᾶφᾶδ 58 

ἔταπ]α Ρᾶπὰ ἰδατδρ θ᾽ ο]η Ἰηγ] Πα 1005, ππΐθ [τοάαθα σα αν δ; 
ἀηΐθ μὰ] 5. Π}18 ΙΒ ΑἸνῚ5. ΠΟ ἀΟΖΔΠΒ ΒΌΠΠΠη ΠπΠ8 15 ἴῃ Καπ]ἃ 
ΒΘΙΠΔΙΠΠη8, 51πα. 9. 18} ἱκ ᾿ΖΥ]8 αἰρὰ: ὑδα]α}ρ ᾿Ζγ18 {0 Πα 8 
τ8. [ἈΠ ΡΥ ΔΙ ἸΠ 1] Πα]θ085, οἱ Ρᾶμ ὉΠΊΡ ΑΙ, ἀπ δῖ ηδ, 1218 
ἴπ ἰγϑίποβ Π]ΘΙρτοβ. 10 586] {π]ροῪΒ ἰϑὺ ἴῃ ΘΙ Π]δτητηᾶ, Δ} 
ἴῃ ΤηΔηΔΡ ΠΊΠ1ἃ ὑἸΟΟῪΒ δῦ, 18} 88 1π [161 }Π]διητηδ πηἰυ ρου, 

718 1ῃ Ἰηδηδρδιη μη ΠΟΙ ΟΟΥΒ ἰδ. 11 1808] πὰ ἷἰπ ἰηγ]η- 

- ωὩ ’ « -Ὁ ] - ’ὔ ,ὔ 2 ,ὔ - 

τῶν τοῦ χυρίου ξαυτοῦ, ἔλεγεν τῷ τιρώτῳ Πόσον ὀφείλεις τῷ 
, ς Ὀ ρο ΟῚ τ Ν ’ 2 ’ Ν Ἂ 

χυρίῳ μου; 06 ὁ δὲ εἰχτδν Εχατὸν βάτους δλαίου. καὶ εἴστεν 
2 ν: τὼ Ζέξ δ , Ν οἰ ,ὔ ,. 

αὐτῷ 4 ξαι σου τὸ γράμμα χαὶ χαϑίσας ταχέως γράψον 
ἴ- τ » 2 

γεεντήχοντα. ἴ ἔπειτα ἑτόρῳ εἶσχτεν Σὺ δὲ πόσον ὀφείλεις; 
ς ἡ τ ς Ν ΄ ,ὔ Χ , ΤΕΣ ὕ 
ὃ δὲ εἶπεν Εχατὸν κόρους σίτου. χαὶ λέγει αὐτῷ Δέξαι σου 

2 " 

τὸ γράμμα χαὶ γράιμον ὀγδοήκοντα. 8 καὶ ἐπήνεσεν ὃ κύριος 
-“ 3) ,ὔ , δ 

τὸν οἰχονόμον τῆς ἀδιχίας, ὅτι φρονίμως ἑποίησεν" ὅτι οἱ 
Η͂ - -᾿ “ ,ὔ ς « - 

υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου φρονιμώτεροι ὑπὲρ τοὺς υἱοὺς τοῦ 
Ν « - 2 « 

φωτὸς εἰς τὴν γενεὰν τὴν ξαυτῶν εἰσιν. 9 χαγὼ ὑμῖν λέγω, 
- - -- - σ)ων 

ποιήσατε ξδαυτοῖς φίλους ἐχ τοῦ μαμωνᾷ τῆς ἀδικίας, ἵνα 
[ - Ἁ 

ὅταν ἐχλίπητε, δέξωνται ὑμᾶς εἰς τὰς αἰωνίους σχηνάς. 

10 ὁ πιστὸς ἐν ἐλαχίστῳ χαὶ ἐν τιτολλῷ πιστός ἔστιν, καὶ 
-- , 

ὃ ἐν ἐλαχίστῳ ἄδιχος χαὶ ἐν πολλῷ ἄδικος ἔστιν. 11 εἰ 

6 Πιηΐ, αἴθ Παπαβοῃ νυ ἀπᾷ ΟἹ, ἤπι. 8. 5075, ἀἰθ Πα ἀβο Ὁ 
ὉΠ 416 ΠΟΓΔΙΒΡΟΌΘΥ ΔΌΒΒΟΙ ΜΑΒΒΙΠΔΠη Β0}]08, ΥΡ]. Μο. Π]Ι, 17, το ἀοΣ 
ΔΌΒΟΏΓΘΙ ΘΙ 56 1080 ἄθη. πξΠ]1 06 616 γουθοϑβοσίθ. 

6 (αἰ πυπίαϊ μι π4] ἑἕἑχατόν, 5. δὰ ΥἼΠΙ, 8. -- 14} 480] χαὺ εἶπεν ἜἘΠ' 
ΟῊΚ οεὐ ονρ -- ὁ δὲ εἶπεν, εἶπεν δέ. --- πῖπη Ρὰ5 ὈΟΚΟ8] δέξαι σου 
τὸ γράμμα, 5. σὰ Μί. ΤΧ, 80. --- ρδπι6161] γράψον, ἀλρορθῃ 7 τηρ]ο]; 
ἀα5 οΥὐβδίθ σὰ- ψαγὰά ἀὐυγο βριαμίο γνϑυδη]αβδδῦ ὑπ γογβίαυκὺ ἀ16565; ὈΘῚπὶ 
ΦΘΙΐθη ἱπρΟΥαΙν ΒΟμῖοη. 65. πἰοῃῦ το πῦρ, 5. Ζδοθουβ Ζοιίβοιν, ΠΤ 
ὉΠ Τοῦ: 7 Ῥάρτγοῖ Ρᾶη] ἔπειτα, Ῥᾷῃ χζυροβούψί. 9. πῇῆϊρᾺ1}} ἐχλέίσσητε. 
οὔογ ἐχλείπητε ΕΡΌ, ἘΘῊΚ οοὐ, [πὰ νος ἀοίροοΥ 15. ---- ἐχλείπηῃ, ἐκλίση. 
10 110] Δηητηδ --- ἸΟ11]ατητη 8} ἐλαχίστῳ --- ἐλαχίστῳ, σπῖο ΧΙΧ; 117, Μύ. 
ΧΧΎ, 45, 50 ΠΥ] 10} π80}} ον Τία]α σοίπαον; ἄοη Ῥοβιύν (πη 00 δία 
τη] πἴπι 0) ΠΟΘΙ. ἃ ΘΥΒΙΟΥ 5060110 ἀ οἷ, ἂῃ φΖυγοΙίοΣ 0 9 ἴα τὙρ. 
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ἀδιηπιὰ [ΑἸ πὰ βυα πὰ ἐυϊσσναϊ αἰ ναῦν, Ραΐα δι] θη νὰ 

ἰχυῖὶβ σα] 61} 12. 18} Ἰὰ αϊ ἴῃ Ραμα ἔα }] 1 ὑυὶρον ἂἱ 

πὶ ὙῸ ΡῈ, Ραΐα ἰχνὰν νὰβ 1χΥῚ5. ΟἽΒΙΡ ὃ 

13 ΝῚ αἰηβίιη ΒΡ τηὰρ ὑναϊ ἔα] ΒΚ  ΚΊΠΟῊ ; Δ ἢ - τγὰ τς 191 

ἀϊχαϊ αἰπαπα ἤ]αὶρ Ἰὼ ἀπραταπα {0}, ἀἰρβθαι αἰπαιημιὰ Μ᾽ 45 
δα 10}... 100 ἈΒΡαΥ μη ἔα Κα. πἰ Ἰηὰρ} οαρὰ 5] ΚΙ θη 

7 ΓΙ Βα ΡΥ 1 ηἃ. 

14 (ἐαϊ!ιαιδιἀθάθθ. Ρὰμ ΡῸ ἃ11ἃ 18} βᾷϊ ΕΑ  ΘΙβα 1618. [Ὰ1-- ὐγὺ τες 192 
μα Καὶ νυἰβαπδ8 1} ὈΙΠΔΙηρΙ ἀθάπη ἰπὰ. 1 718} 40 ἀὰ 

ἴπι: 88 5}Ὸ} Τπχ8 1] σαν! ΐαπ5 Ομ οὶ Ρ 1ΧΥ]8 5108 }8 ἴῃ ἃπα- 

γα θ]ὰ τπᾶππθ., ἢΡ σα Καπη Ππαϊγομα ἰχναγα; ἀηΐθ ραύα Πα Π0 

ἴῃ ΤΠ ηδτη ἃ ἀαϑθὺ ἴῃ πα γ ]"θ]α ΘΡ8. 

᾽ - - ) 2 

οὖν ἐν τῷ ἀδίχῳ μαμωνᾷ πιστοὶ οὐχ ἐγένεσϑε, τὸ αληϑινὸν 
- Ψ - 93 ,ὔ 2 

τίς ὑμῖν πιστεύσει: 12 χαὶ εἰ ἐν τῷ ἀλλοτρίῳ πιστοὶ οὐχ 
Φῶς 

ἐγένεσϑε, τὸ ὑμέτερον τίς ὑμῖν δώσει; 
2 Ν 7 Ν 

18 Οὐδεὶς οἰχέτης δύναται δυσὲ κυρίοις δουλεύειν" ἢ γὰρ 
Ν , Ν . 2 ΄ ΌΣ 

τὸν ἕνα μισήσει χαὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει, ἢ ἑνὸς ἀνϑέξεται 
᾿ ΡΟ ΨΨΦΝ, , 2 , - ’ Χ 

χαὶ τοῦ ἑτέρου χαταφρονήσει. οὐ δύνασϑε ϑεῷ δουλεύειν καὶ 
μαμωνᾷ. 

-“, ’ -Ὁ 

14 Ἤχουον δὲ ταῦτα πάντα χαὶ οἱ Φαρισαῖοι φιλάργυροι 
«ς ’ .-- ’ εἰ - 

ὑσεάρχοντες χαὶ ἐξεμυχτήριζον αὐτόν. 16 χαὶ εἶπεν αὐτοῖς 
«ς - - « -ῳ 5] 

Ὑμεῖς ἐστε οἱ διχαιοῦντες ἑαυτοὺς ἐνώπιον τῶν ἀνϑρώπων, 
ς Ἁ ᾿ , Ν ς - ο Ν 2 2 ΄ ὁ δὲ ϑεὸς γινώσχει τὰς καρδίας ὑμῶν" ὅτι τὸ ἐν ἀνθρώποις 
ὑινηλὸν βδέλυγμα ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ. 

18 ΓΙ ΠῸ Ργαϊ πᾶ, 81 ΤαΠ6 Τ]ΔΗΠΠΠΟΠἾΤῚ, ὙΘΥΒΟΏΤΙΘΌΘη [ΤΥ ΤηϑΠΊΠΊ0- 
πίη; ἀ165 δὲ ἴῃ ἀ6ΥΓ Ρ8.Ά]]6]5861160 Μί. ΥἹ, 24 ρϑργυδιοηῦ, γὸο υπιροϊκοησί 
ἅτη τὰπαθ ΑἸ ΠΌΡτα... ὈΟΙΡΘΒΟΒΤΊΘΌΘΠ 1506. 14 ὈἰπηαπιρΙαἀοάπη., 61, μαθθῃ 
δΙτηατηϊπαθάτθη ἴτη ἐθχύ πἀπὰ γνουπηπΐθη Ὀἰτηαιηϊἀθάπθη. Πδ5 ποτ οὐβοποῖηΐ 
ΠΠῸΙ Ὠ]οΥ; 1,00 ΜΟΥΘΥ ἡ. 202 5{6}}{ ἄαζιῃ ἀα5 ρου! βομθ μέμφεσϑαι. 

------τ-------,-----τ- -Ἐ- τ --ἐ-ς-ς--ς-ς-ς-.--  ΄ ΄΄“σ[ο[ὃΠρἠ ἷ-ἷ“΄“ἷ“Ππτ“ΠΠΠΤΠΠΠΠΤΠΠΠθΠΠθΠσΠθΠΠσΠσΠθΠσθσθσθρρτι͵- 

πο Ύυντ  Ψ ᾿ 11 ρμαϊδυθ 610} πιστεύσει; , ΜΟΥ 4 Θὰ ἀὰ8Β ψΔΠχΤΘ ραύ Δηγου- 
ἔγατιοπ᾽; ἴπ ἀΐθβ6π) 81ΠΠ6 βίθῃί σα]δι])ὰΠ ὩΣ ἴθ. 18. ἀπάϊζῃ] ἢ γάρ, 
γάρ {6}1{; ἀπάϊζιιἢ γοηρ πᾶ (1,. Μογϑὺ ρ. 128), σἷῖθ {χᾺΠ|18 γ0 ἔΓΆΠη, 
 ΘοΙηραγαίϊγοβ δάγογθ, θϑάθυξοί, 'πὶ οπίρσϑροηροδοίζίοπ [41160᾽ (απα --- ἀντί, 
Βορομ 617), ,5οηδύ᾽; ἀὰ5β ΜΟΥΥ Κοπιπηῦ ΠῸΥ ὨΙΟΥ͂ γοῦ. 1 βαΐὰ Ὠδυΐο ἴῃ 
πηδηπδιη τὸ ἐν ὠνθρώποις ὑψηλόν, ἀΌΘἰομοπᾶθ που ϑθ!]αηρ.. 



ΥΥ͂Ρ -ΞξΞ 198 
Μύ 10 

᾿γΠ --105 
Μι 84 

1γ6 -ΞΞ 19 

Μο 108 

ΤΥ6 ΞξΞ 196 
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10 ὙἹΟΟΡ 18 ρυδαξοίθῖβ ἀπ ΤΟ ΠΠΘὴ ; ῬαΡΙῸΪΝ μ᾽ αδη- 
ΘΙ ΟἽ Ρ5. γα] θη] δ, 181} Ὠναζαῇ 1π ἰσαὶ πϑπβ]δᾶδ. 

117 [Ρ ἀχθϑίϊχο ᾿ἰδϑὺ ΠΙ μη 141} δἰ" Εἰ Ππα 8176 Ρᾶη Ρᾶα γίΐο- 
415. αἰπϑηδ γι σϑαγ] 88 η. ; 

18 Ηνάζαῇ 88 ἃἤθίαπαθ 46η 561πα 78}1} Παρὰ 45. ΔΠΡδΙ 
ΒΟΙΙΠΟΡ, Δ} ἢναχα} 5861 αἤθίαπδ Πρ}, ΠΟΥΪΠΟΡ. 

19 ΑΡΡᾶπ πηϑηη6. 5118 νὰ ΘΌΡΙΟΘ, 8} σαγαϑ1 485 γὰϑ 
ΡΔαΓΡΔΌΓΩΙ 18} Ὀγϑβᾶθη 1811] γ8118 γἱβᾶπαβ ἀαρα ΠΥΔΙΠΤΊΘἢ 

θαιγηθαθα. 20 10 πῃ]θ 8. 5.118 γὰϑ πδιηΐη Παϊδαη8 ΤΙ ϑΖΆΙΤΙΒ, 
58} δγδα! 8 8 νὰ Ἃἀτι ἀδαγα 15. ὈΔη]0 []15. 21 18} σαϊτ πα 
ΒΡ ἰδ ἀΥ̓ΔΆΠ5Π0Ὸ Ρῖχ0 ἀγαβδηαθῖπο αἱ Ὀϊπά δ, Ρ15 σαθοὶρ!η8: 

10 Ὁ γόιιος καὶ οἱ προφῆται ἕως Ἰωάννου" ἀττὸ τότε 
ἢ βασιλεία τοῦ ϑεοῦ εὐαγγελίζεται, χαὶ πᾶς εἰς αὐτὴν 
βιαζεται. 

17 Εὐχοτώτερον δέ ἐστιν τὸν οὐρανὸν χαὶ τὴν γῆν πταρ- 
ελϑεῖν ἢ τοῦ νόμου μίαν κεραίαν 7τεσεῖν. 

18 Πᾶς ὁ ἀπολύων τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ γαμῶν ὃτέ-. 
ραν μοιχεύει, χαὶ πτᾶς ὃ ἀττολελυμένην γαμῶν μοιχϑξύει. 

19 ἤζνϑρωττος δέ τις ἦν πλούσιος, χαὶ ἐνεδιδύσκετο 

πορφύραν καὶ βύσσον, καὶ εὐφραινόμενος χαϑ᾽ ἡμέραν λαμ- 
σπρῶς. 20 πτωχὸς δέ τις ἣν ὀνόματι “Ἔάζαρος, ὃς ἐβέβλητο 

πρὸς τὸν πυλῶνα αὐτοῦ εἱλχωμένος. 21 καὶ ἐπιϑυμῶν χορ- 
τασϑῆναι ἀπὸ τῶν τψϑιχίων τῶν σιιπττόντων ἀπὸ τῆς τραττέ- 

18 58, ΟἿ, 5861; 50 βίαπα 1ῃ (6Υ Πδμἀβοῃχ, ἀοοἢ) δύ οἱ ρϑι]ρί. 
ῇοίαμα, ἀ16 πδηἀβο τ" ἀἤοϊίαπα. 

10 Ὠναζυῃ ἴπ 'σαὶ παι] 4] πᾶς εἷς αὐτὴν βιάζεται; γοΙρὶ. Μί. 
ΧΙ, 12 Ριπάαηραχαϊ Πἰτηΐπθ ἀπδιηδῃ Ἶαα,, 16} ἀπδιηαμ ]αηαπ5 {ταν ]ναπά 
Ρο ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν βιάζεται χαὶ βιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτήν. 
16. 56116. 5011] πὸ) Οτίτημη ΟἹαν5 Ν. Τ. ἀπ Μογοῦ θοάθαίοι : , οἷη 60. 
ἀγᾶπρὺ 510} ρϑυγα]βαμη Ὠ]ηοΙπ᾿. [016586 ἀιβίοριιηρ ἤπᾶθύ 510}. βοῆοπ Ὀοὶ 
αἸίθη Ἰηἰουρτθίοθ. Απᾶργθ ἀθηκθὴ ἃῃ [δἰ Πα ]1 06 ρον] βαπακοὶθ: 50 164685- 
[4115 Ὑυ]η]α ἴῃ Μί., ψἄμτοπα ΠΟΥ ΩοΥ βἴμπ σὰ 86 βομοῖπύ. ,Ἰθᾶον τὶν 
τηῖϊῦ ρονγα!ϊῦ ΠΙποϊηροηδιρ᾽ (ααΐδαιιθ ἴῃ 14 οομρο]] τσ 61,), 850 ἀδ55 βιά- 
ζεται ἰυτυϊη] 10} 418 ρῬαβδὶν ροίαββῦ ψαγᾶθ. 18. αἤοίαπα} ἀπολελυμένην πὰ 
Ὁ --- ἀπολελυμένην ἀπὸ ἀνδρός. 19. Ὀγδδθᾶιῃ} βύσσον; ἅϊδ6 ρυ]Ἱθο ῖβ0 6 
ἔοντῃ 156 ὈοΙ ΟΠ α]ύθη. --- 14} γα]]ὰ νυἱβαπ8] χαὴὶ εὐφραινόμενος Ὦ (1 ν΄ 
»οὐ ϑρυ]αραίυχ᾽) -- εὐφραινόμεγος. 20 παπηΐπ Ὠαϊ(8 8] ὀνόματι, 8. χὰ 
{πι. ΧΥΤΠ, 10. 21 14} ραἰχηϊ}] χαὶ ἐπιϑυμῶν; ἀὐο Χ ἐπεϑύμει; ἅϊθ 
ἀπαοτιιηρ 1αρ' ἄθτηι ἀθουβοῦζοι ΒΘ. ΠΆ]16. --- ἀγαι]8η0} τῶν ψιχίων, 5. Ζὰ 
δ. 12. 



ἀλλο ο Κος ᾿ “ 

π|οὰ5 ΧΥΠ. ᾿ 928 

ἀκοὶ 18 παηοβ αἰγὶ ππαπ δ η5 ὈΠΠαϊροάθαάπη θ8}705 15. 22. γὰ} 
Ῥδῃ σαϑυ! !αη Ρατηπηὰ ἘΠ]ΘΟΪη. 18} Ὀτροαη {Ὑ} ὩΡΟΊΙΠ) ἴῃ 

Ῥαγπιὰ ΑΥΤΆ ΠΪΒ : σαβγαϊῦ μὰ 181} δὰ σα οΙρα 181} ρα Ὁ] ΔΒ 
γὰγ}. 98. 78}} ἴῃ Βα])αὶ π5]ια Π π 5. ΔιρΌΠα, βοῖπα, Υἰϑαπθ ἰὴ 

Ὀαϊγ οἰ πη, σα Ρὰη ΑὈΤΆΠα [ΙΣΤ ΡΙῸ 7811} μᾶχζαγι ἰὴ 

ὈΔΥΤΉΪΠῚ ἴθ. 34 18}} 15. αἰ ΠΥ ΟΡ] απ 8..... 

ΧΥΠΙ, 8... 7αὈὰὶ τὰν θυ κ]α] ὈΓΟΡαΙ ΡΘΙΠ5., σβαΚ ἸΠ 1], 

ἢ Ρὰη Δ] Ἰαάγοῖρο 51Κ, [τὰ] οὐαῖβ Ἰηηἃ. 4 18} 18} 8] γτγρ --- 199 

5] ΒΙ ΠΡ ἃἂπὰ ἀρ {γαν αν κ]αὶ ἀα Ριι8. 781} 510 51 Π}ᾺΠῚ 

ἃπἃ ἀαρ σαγδηα)αὶ 51Κ αἸραπ 5: ἸαΥοΙρῸ τ, ἔΓα] ἴα] 5. ̓Π] Π]ὰ. 
ὃ 90} αοΡρὰῃ ἀραϊιϑύδι] 15. ἀπ ἔγΓΔᾺ]}1ἢ: ὈΪαΪκς ἀΠ5 σα ]ατι- 5 τε 200 

Ὀρῖη. ὁ σὰν Ρᾶῃ ἴται]α: 1401] Παρ 66 1} ρἉ] Δ θ6]η 506 

-- - Ἵ ’ ) , αὶ Ν «ς , 5 , ) ,ὔ Ν 

ζης τοῦ πλουσίου: ἀλλὰ χαὶ οἱ χύνες ἐρχόμενοι ἐπέλειχον τὰ 
ς' ) - ἣ».. ᾿ Ρ - 4 Ν Ν .Ἂ 

ἕλχῃ αὑτοῦ. 322 ἐγένετο δὲ ἀποϑανεῖν τὸν “ττωχὸν χαὶ ἀνε- 
- Ἀ -ἔ 2 ,ὔ ᾽ 

νεχϑῆναι ὑπὸ τῶν ἀγγέλων εἰς τὸν χόλπον ᾿ΑἸβρααμ' ἀπέϑα- 
Ἁ Ἁ ς Ὶ ’ Ν 9, ΄ Ἁ γ “Ὁ Ὁ Ῥ. ’ 

γὲν δὲ χαὶ ὁ σπιλούσιος χαὶ ἐτάφη. 28 χαὶ ἐν τῷ ἀδῃ ἔτπα- 
᾿] ) - , ἊΣ 

ρας τοὺς οφϑαλμοὺς αὐτοῦ, ὑπάρχων ἐν βασάνοις, ὁρᾷ τὸν 
»] ᾿ Ἀ ᾿] ι , - ͵ὕ ᾿] -Ὁ 

«1βραὰμ αττὸ μαχρόϑεν χαὶ “άζαρον ἐν τοῖς κόλποις αὐτοῦ. 
24 χαὶ αὐτὸς φωνήσας. .. 

τ Ν ν ς ς 2 ’ 

ΧΥΠ, 8... ἐὰν δὲ ἁμάρτῃ ὃ ἀδελφός σου, ἐπιτίμησον 
2 - 

αὐτῷ, 
Ξτ ᾿ , γ) 5 διδις ς 

Καὶ ἐὰν μετανοήσῃ, ἄφες αὐτῷ. 4 χαὶ ἐὰν ἕπτάχις 
-ω ς ᾿ «ς ᾿ - ς 

τῆς ἡμέρας ἁμαρτήσῃ εἰς σὲ χαὶ ἑπτάχις τῆς ἡμέρας ἐπι- 
, “- 2 , ) - 

στρέιη λέγων ἢϊετανοῶ, ἀφήσεις αὐτῷ. 
ν δ ς ) , - ΄ στ 

ὅ Καὶ εἶπον οἱ ατόστολοι τῷ χυρίῳ Πρόσϑες ἡμῖν. 
, Ε] ἥν Ε ῃ γ 27 , ς ἥ χείστιν. 6 εἴπεν δὲ ὁ χύριος Εὶ εἴχετε σπιίστιν ὡς χκόχχον 

θ. 1αθαὶ Καππ ΠῸΤ ἰγτ ΠῊ] 10 ἃ018 ΘΙΠΟΙ ρ]οβ86 (6 1.) 1π ἄθπ ἰοχύ ροτα- 
ἔθη βϑῖπι; ἄθιη ρυὶθοῃ !βοῆθη ἰοχίρ τυ] ἀθυβίγοιίθῦ 1600} ΠΤ, 065 Ζυγϑιΐθ νϑυτη Πρ’ 
Αἀά. αἴαιιο Ἐτποπά. ἢ. 1, αἴθ ΠΣΒΡΥ ΠΡΊ161Π16 Ἰοϑαχί 561 σ᾿ Ύγθβθῃ 74 081 Π66Ρ6 1} ἀπά 
ἅτη ΤΆΠΑΘ 561 8418 γδγϊδηΐίθ θοπιουκύ ρούγθβ6η ΔΙΡΡᾶὰ 9,115 4041 ἃ. ἢ. ποθ ε6π 
7αῦαϊ! νψοσάθ (4150 ἴπ ἀπᾶθτθῃ ρο 50} }6η Πδη ΒΟ ὨΤ 6Π) ΔΟὮ 15 1. 08] ρ616- 
561. --- Π0ΡΕῚΡ, ἀ16 Βαπαάβοθ τη αἸΡοΙΡ. --- Ῥαϊγαρθάαρτηα, ΟἿ, Ῥαϊπαθᾶρτηᾶ; 
ουβίογθβ δ! μ᾽ γαθδιτηῃ; ον Ἀθουβοίζου ουβούζίθ 8150 ἀθῃ {γϑιη θη πᾶηηθῃ (συχά- 
μενος ταδ]  οΥ θαυ τη) ἀΌΤΟΙ ΘΙ Π6π ΟἸ ΠΟΘΙ Π]ΒΟΠ6Π., 56 ΊΠ 61 σΌ]Κ6 ὈοἸταπηΐθῃ. 

22 γἈΥ} - καϑυ!]ίαη Ραπηπη8] ἐγένετο - ἀποθανεῖν τόν, 8. τὰ ΥἹΙ, 12. 
-- Ὀτίσραη} ἀγενεχϑῆναι, 5. κὰ 1 Ὁ. 1, 16. 59. 68} 8. Ζ 11, 45. 

᾿ς ΧΥῚ!, 8 ϑοοίοῃ 199 νῖ6 ἴπ ἢ; ἴπ ἄθῃ ρυϊθοβ!βοῃθη ΠΘΠ βου ἴοι ὈορΊῚπηΐ 
᾿ς [6 πι|ῖΐ νοῖ8 4. 4 4} βίδυπ 5 Ραμ) χαὺὶ ἑπτάχις --- ΑὉ καὶ ἐὰν ἑπτά- 

Ζζες. --- σαναπᾶϊα! 51Κ] ἐπιστρέψῃ ἘΡΟΘΗΚ οοὐ ἐἸ --- ἐπεστρέψῃ πρὸς σέ. 
6 ᾿ιαραϊ 646 1}} εἴχετε ΘΕΘῊΝ ἃ οὗ ἃπι --- ἔχετε. --- αἰδΡᾶὺ 105 46}61}] 
ἐλέγετε ἄν; 7.5 πιιροδοίχί. 
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ΚΑΌΤΠΟ 51ΠᾺ} 18, ΔΙΡΡαι 118 [7881] 606 1} ἀπ Βαϊ θαρτηᾶ 

Ῥαμηγηἃ : Π5]Δ 561 ΡῈ. 8. να] 18} τιϑϑαῦθὶ ΡαΪς ἴῃ Ἰηδγοΐῃ, 

788 ΔπαΠ Δα 514 6] βᾷα 1ΖΥ]8. ᾿ 
58 τς 901 7 Ηγὰβ βὰπ ᾿χνᾶτα 5]. }} ἃἰραηθ ἃυ]απάδη ΔΙ ΡΡαα Π8]- 

ἀδη 8, 8861 ὐραοραηαϊη αἱ ΠΔ1 07] 1081: δαπ5. ΠἰπαΔ}16 1} 

ΔΉ] 061 8. δκΚ πἴὰ αΙρῚΡ ἀὰ ᾿πηπηδ: τπδηγοὶ γα ἀπ παμῦ 

τηδ αι, 18} ὈΙσ Δα ἀ8 5 Δ Πα] ὕ61 118, πἀπύθ τηδί᾽α 78} ἀτΊρΊκα, 
7811 ὈΠΡ6 σηδ.}15. 18} σΔαΥ]ΟἼΚαΙΒ. ρα 9 9. θὰ ΡᾶρΚ μὰ [αἰτΠδ]- 

[15 ΒΚα Κα Δ] πδιητηα, πηΐθ σαύανιαα βαῦοὶ ἀπαθαάδη νὰ πὶ 

Π8Π. 10 νὰ 78} 118, ρ8ῃ ὑδα]αῖ} 8118. ΡῸὸ πα ἀλη Πἃ 1ΖΥ]8, 

αἰ ρα} Ῥαΐθὶ 5 ΠΚο5. ΠΥ Κ]41 ϑι]ατη, πη Ραΐοὶ 5] ἀθάπιη 

ἰαυ]η σαϊαν! θα πιη. 11 18} νᾺῚΡ ΤΠ] ΡΡάποὶ 14] 15. ἴῃ [α]-- 
ΤΙΙΒΆ] 61, Ἰδἢ 15. ρα ΓΔ α]ὰ βα]γ} τη147]4 Θαμηαγῖαη 18} Ο8161- 

᾽ 2 Ψ Β} ω , Υ γν ΦΩΣῪΡ Ν 

σινάστξως, δλέγετε ἂν τῇ συχαμίνῳ ταύτῃ Εχριζώϑητι καὶ 

φυτεύϑητι ἐν τῇ ϑαλάσσῃ, καὶ ὑττήκουσεν ἂν ὑμῖν. 
, δ κε ι -- τ Ὁ ἢ, Ὕ - ᾽Ν ’ 

{ Τίς δὲ ἐξ ὑμῶν δοῦλον ἔχων ἀροτριῶντα ἢ ποιμαίι- 
« Ἄ . ω- Ων - 

γοντα, ὃς εἰσελθόντι ἐχ τοῦ ἀγροῦ ἐρεῖ Εὐθέως παρελϑὼν 
ΠΣ ΡΙ γὴ.2} ΤΑ ἈΡΕΤῊΝ Ξε σαξα ἧς , , , 
ανατήεσε; 8. ἀλλ᾽ οὐχὶ ἐρεῖ αὑτῷ Ἑτοίμασον τί δειτύνησω, 

« 7 

χαὶ περιζωσάμενος διαχόνει μοι, ἕως ἂν φάγω χαὶ πίω, καὶ 
-- ,ὔ 2 -Ὁ 

μετὰ ταῦτα φάγεσαι καὶ πίεσαι σύ; 9 μὴ χάριν ἔχει τῷ 
, 2 - 

δούλῳ ἐχείνῳ ὅτι ἑποίησεν τὰ διαταχϑέντα; οὐ δοχῶ. 
10 οὕτως καὶ ὑμεῖς, ὅταν ποιήσητε πάντα τὰ διαταχϑέντα 
(νῷ λέ ο! ὃ ὺλ 55 πὸ ἐὰν ο [ἐς 2 2} ὑμῖν, λέγετε ὃτι δοῦλοι ἀχρεῖοί ἐσμεν, ὅτι ὁ ὠφείλομεν 

“-- ᾿ Ὁ ͵ὔ 

ποιῆσαι ττξττοιήχαμεν. 11 χαὶ ἐγένετο ἐν τῷ πορεύξεσϑαι 
3 Ν γ ς , Ν ᾿] Ν ἦ; ἂ ᾿ ἄξι αὐτὸν εἰς ᾿Ιερουσαλήμ, χαὶ αὐτὸς διήρχετο διὰ μέσου Σαμα- 

9 Ρβαρκ, αἴθ Βδηαβοη νυ τπὰ 416 ΠΟΙΔΙΒΡΘΌΘΥ ΔΙΊ5856᾽ ΜΑΒΒΙΠΔΠΠ 
Ῥαπῖ. Ῥὰὺ τἱ᾽οηύρ Μαββιηᾶπη, Ῥὰ5 αἴθ Παπβο νι ἀπᾶ 416 ἀρχιροι μθὺ- 
ΔΌΒρΟθογ. Ὑ]Π]α 5011] ἔχει 815. τιθάϊαμη δυΐροίαθου ἀπᾶ ἀθιηπδος ἀὰ5 Ῥτο- 
ΠΟΙΠΘη Ῥὰ5 Ζυροβοίχύ Παῦθη, 8]]1οη χάριν ἔχεσϑαι δῦ Ἰκοῖπ ΟὙ] ΘΟ 180}, 
ὉΠ νγὰβ 50116 βι5 ΠπΘΡΘη α0ΠῚ ἃπάρυοη ἀδύν 5]κα! κα ὙΝ ΔΒΥΒΟΙ ΘΙ 1101. 
165 6Γ ἔχεις ἀπά πβοίχίο ἄοχ ἔτὰρθ θὰ Ζσι, Μοῦ ΡΒ γουβουῦθη. ψαγᾷ. 

8 ρΆΙΠΔΙ] 15. 761} σαανὶ καῖ Ρὰ} φάγεσαι χαὶ πίεσαι σύ; ἅδον ἄθπ 
γγΘ0561] [πὴ Πιοάτι8. γ0 19]. σὰ Μί. Υ, 19 9 104] πῖθ ὅδ], ΡΤ Ὁ 
ἴν ἀὰβ μδπῆρεγο ἰθαϊ. --- Ῥαρὶς Ρὰ (αἰνηα 118] χάριν ἔχει, 5. 28 
1Π τίς ̓  8. [0 βαί61] ὅτε δίῖπ ΒΌ1,} -- (610. --- υπί6] ὅτε ΒΕΟΠΚ 
οθύ --- [6}]0. 



᾿᾽ 

πο" πος ἀν ξουῆε 

: Τπιοὰβ ΧΥ͂ΠΙ. »» 1) 

Ἰαϊδη. 19. 1 ἱππροαρσσαηαϊη ἰπηπιὰ ἴῃ ϑπ1ηᾷ Παΐ)0 σηηοίϊ- 

«ἀοὐθιῃ ᾿πσηὰ ἑαϊτια ΡΥ Β Πα] τη η 8, Ρᾶ1 σαβύοβιι [ἸΤ ΡΤ, 

13. 18} Β] θλπ5 ἀβῃοαη ΒΌθπα αἰβαπάδηβ: [681 ῥα] λ]αα, ΔΙ ΙΔ] 

ὉΠ51Β. 14. 1}} σα π] 8. 0} ἀα πὶ: ρσαροδηάδηβ αἰαπροὶρ 

ἰχγὶβ στιἀ]απι. 18 ἢ νὰ}, ΤΡ ΡΆΠΘῚ ρα] Ρα ἢ, ΟΠ ΑΙ αἱ νδὰγ- 
Ρὰῃ. 18 10 ἴῃ βὰῃ ἴχζ6 ὉΠ] Δ) 5 ΡΔΙΏΠ]6Ι ἢ Ϊη8. ὙᾺ7Ρ, 

σαγαπαϊαα 511 ΤΡ Β.] θη] τ ΚΙ] ΠΔῸ ἢ] 5. ΟΡ, 16. 18} 
ἀτασβ ἃπὰ ἃπααν]θὶχηῃ ἰαπτα [οὔθ 185. ἃν] πα οπα 8. πᾶ; 58} 

γὰ8 ϑαμηα τοῖο. 17 ΔΠαΠα ἤδη 5. ΡΠ ΙΘ5ι8 ΠᾺΡ: πἷὰ ἰαϊ μη 

Ρὰϊ σα ῃγαϊη αὶ γαγθῖ ὃ 10 ΡαΪ πἰὰπ γα ὃ 18 πὶ Ὀϊρ᾽δηδὶ 

γαῸγ ΡΠ οαγαπα]αδ8. οἽ θα γα]ρὰ οαρὰ πἰθὰ 88. 8]]Ἰτη]ὰ ὃ 

19. 18} 4} ἀπ ᾿πηπλὰ : τἰϑϑύ απ σαρο; ΘᾺ] ΔΕ 6] 5 ΡΘ]Πἃ 

σαηδβια ΡῈΚ. 
20. ΕΥΔΙΠΔη58 μὰ ἴταμπη ΕΔΥΘΙβαϊ πη): ἤγᾶη αἸΠΡ ΡΠ - 80 --ς- 202 

σαγαϊ σα ρ5 Ὁ ΔΘ Π οὗ ἴτὴ 181} 40: πὶ αἰτη1}0 Ρπαἀδηραγα] ΟἹΡΒ 

’ Ἁ ᾿ ὴ ’ Ἀ ἊΝ ,ὔ 2 -- "7 

ρίας χαὶ [αλιλαίας. 12 χαὶ εἰςερχομένου αὐτοῦ εἴς τινα 
᾿] ) ΡΞ ν 

χώμην ἀπήντησαν αὐτῷ δέχα λεπροὶ ἄνδρες, οἱ ἔστησαν 
ς ᾿ ) ᾽ 2 - 

σιύρρωϑεν, 18 χαὶ αὐτοὶ ἦραν φωνὴν λέγοντες Ιησοῦ ἔπι- 
- ᾿ . Ἂψ -Ὃ- στάτα, ἐλέησον ἡμᾶς. 14 καὶ ἰδὼν εἶχιεν αὐτοῖς Πορευϑέν- 

τες ἐπιδείξατε ξαυτοὺς τοῖς ἱερεῦσιν. καὶ ἐγένετο ἔν τῷ 
" τ ἀμ γτς 

ὑπάγειν αὐτοὺς ἐχαϑαρίσϑησαν. 1 εἷς δὲ ἐξ αὐτῶν ἰδὼν 
« Ύ , ς , Ν »"ὝἩ “ “ 

ὕτε ἐχαϑαρίσϑη, ὑπέστρεινεν μετὰ φωνῆς μιεγάλης δοξάζων 

τὸν ϑεόν, 106 χαὶ ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον παρὰ τοὺς πόδας 
᾿] -» 2 -» ᾿] - ΟἿ 

αὐτοῦ εὐχαριστῶν αὐτῷ" χαὶ αὐτὸς ἣν Σαμαρείτης. 117 ἀπο- 
κριϑεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἴσχιεν Οὐχὶ οἱ δέχα οὗτοι ἐχαϑαρίσϑη- 
σαν; οἱ δὲ ἐννέα ποῦ; 18 οὐχ εὑρέϑησαν ὑποστρέξιψαντες 

- , -» “-" )η τ΄ 

δοῦναι δόξαν τῷ ϑεῷ εἰ μὴ ὃ ἀλλογενὴς οὗτος; 19 καὶ 
- Ρ] - ν 

εἶπτεν αὐτῷ “Ἵναστὰς πορεύου" ἡ πίστις σου σέσωχέν σε. 
20 Επερωτηϑεὶς δὲ ὑπὸ τῶν Φαρισαίων Πότε ἔρχεται 

ς ,ὔ - -“ 2 , 2 - Ν 6. 3 ΒΥ. 

ἢ βασιλεία τοῦ ϑεοῦ, ἀπεχρίϑη αὑτοῖς καὶ εἰστεν Οὐχ ἔρχε- 

18 υβποΐππ, 416 ΒΑΠαβο σ  ἀπὰ 416 ΠΟΥΔΌΒΡΘΡΟΙ 556. ΜΆΒΒΙΠΔΠΠ 
ὈΒΠοΐοη. 

:; πο.  “ἕἕ δ στο 

Ὁ 15 ᾿ταΐηβ γὰγ}] ἐχαϑαρίσϑη Π τὰ γρ -- ἰάϑη; νΔΒΥΒΟΠ ΘΙ Μ]108 
πδοῖ ἄοΥ [{ἀ]ἃ βοὕπαοτί. δ πἰὰ (αἰ μαπ μα41] ΟΥ̓Δ) οἱ δέχα οὗτοι πὰν Α 
- οὐχὶ (οὐχ) οἱ δέχα, οὗτοι δέχα. 85. σὰ Π], 

Βεγπλπαγάξ, 1818. 18 



220 Τποᾶὰ ΧΥΠ. 

Τὴ} αὐνι αϊηδὶ, 21 1} αἸβα πα : 581 Π61, ΔΙθΡ}ᾶᾳα: 581 141 ΠᾺ7 : 58] 

ααϊκ ΡΙπἀδ ρα ] ΟἼΡ5 ἢ 1ΖΥ1]8 δύ. 22 4 βᾶῃ ἃ Κ5]ρΡΟΠ]ΔΠΙ: 

5; --ς 308 ΑΡΡᾶη αἰπηιαπα ἀδροβθ βᾷΠ ΘΔΙΤ ΠῚ} ἃἰηδη Ρ1Ζ6 ἄαρθ 

ΒΈΠΔ15. ΤἸΠΔΠη5 ΘΒ νη 18 Πἰ ΘἜΒΔΙ ΠΥ. 

58 ---- 204 28 981 αἱβᾶπα 120}18: 881 ΠΟΥ, ἰρρθᾶπ: 581 8 Π87; πἰ 

δ 148 Δ] ΘΙ ΡΑῚΡ πὶ ἢ Τα 5 ]α 1. 
88 Ξ-- 80 24 ὥὄγαϑγθ τὰ] 15 Δ ΠΟ ἢΙ Δα Πα ] Π 6161 τ185 Ραιηπηδ αἴ 

Β]ΠηἾηἃ ἴῃ Ραΐα τπὖ Ιλ] ηἃ 5 ΚΘΙΠῚΡ, 

54. τες 300 Ογῶ ΥΔΙΓΡῚΡ 5. Π 15 ΤἸη8 η8. 1 ἀρ, 56] 8]. 20 ἃΡῬᾶπ 
Μὸ 88 (ΠΥ }15. 518] τηᾶπᾶρ ΘᾺΡΌΪΔη ἃ αϑκίαθαᾶα, [τ] ΡδΠΠηἃ 

Καμη]8. : 
52 --- 907 26 «8 ϑγᾶϑυθ νὰ ἴῃ ἀδραη ΝΆΠΘΙ15, 5γ 8} γατΡρ 

-- χω Ξ -- 

ται ἢ βασιλεία τοῦ ϑεοῦ μετὰ πταρατηρήσεως, 21 οὐδὲ ἐροῦ- 
. δεῖ -»"ὝῬθ - - 

σιν Ιδοὺ ὧδὲ ἢ Ιδοὺ ἐχεῖ" ἰδοὺ γὰρ ἢ βασιλεία τοῦ ϑεοῦ 
. Ν ς - 2 5 Ν Χ Ν ἢ 
Ἔντὸς ὑμῶν ἔστιν. 22 εἶπεν δὲ πρὸς τοὺς μαϑητας: 

2 »"Ὕ - 

Πλεύσονται ἡμέραι ὅτε ἐπιϑυμήσετε μίαν τῶν ἡμερῶν 
» {τ Ὁ γῶν ΚῸ ΄ " - ᾿ 2 ΡΒ 

τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνϑρώτπου δεῖν, καὶ οὐχ οινεσϑς, 
Ν ἐς τ 2 -- 2 

28 Καὶ ἐροῦσιν ὑμῖν Ἰδοὺ ὧδε ἢ Ιδοὺ ἐχεῖ" μὴ ἀπιέλ- 
9 μ᾽ "ΕΞ 

ϑητε μηδὲ διώξητςε. 
ο4 τ1Ο) Ν ς 5] ἐλ ἐδ, 2 ἐν ὝΣ - [4 Ν 

Ὥσπερ γὰρ ἢ ἀστραττὴ ἢ ἀστραπτουσα ἔχ τῆς υ7τὸ 
2 Ἄς 2 ) 

τὸν οὐρανὸν εἰς τὴν ὑπ᾽ οὐρανὸν λάμπει, 
ο ὙΠ ο τ σὰ τ Ἐ) , 2. πὴ ΑΕ ΝΥ τ - 

θύτως ἔσται ὃ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἕν τῇ ἡμέρᾳ αὐτοῦ. 
-- - - 3 Ἂ ΄- 

2ὅ πρῶτον δὲ δεῖ πολλὰ παϑεῖν αὐτὸν καὶ ἀποδοχιμασϑῆναι 
2 Χ - - , 

απὸ τῆς γενεᾶς ταύτης. 
᾿ " - τ, ,, - ἘΣ 

20 Καὶ χαϑὼς ἐγένετο ἕν ταῖς ἡμέραις Νῶε, οὕτως 

22 δἰπᾶπδ τιπα ϑιπδῖι5, Ἃἀἴ6 ΠΑΠἀβοῃ τ πη ΟἹ, αἰπαπηπια τιπα 51- 
ὨΠΠ5, ὕοσι ΟἹ, ῬὈθιηουίτοη: , Π]Π]α5. Ἰοσυπη τπηὰ]6 ᾿πἰρθ]]θοῦιπι τ]ὸ πύου - 
Ῥτοίαξι5. οδῦ. ΑΌΘΥ οἷη. 5010Π65 την βίη 15. ἀὐτίθη. 11 ἄθμη ἰἰθουβούζθυ 
ΒΟ ΠΥ ΘΥ]ΟὮ Ζαίταιιθη ; Ὑ16 50110{6 ΟΥ̓ ἄαΖα Ἰζοτηπηθη, 485 50 οἱἕ᾽ ψ]ΘἀοΥ ΚΘ τ ὁπ 
ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἴπ αἴθ ΤηθῃγΖ8}} σι βούζοπϑ ὙΝ ΔΠΥΒΟΠ ΘΙ 116}. νὰ] 
Β1ΠῚἘ5 ΕΥ̓ ΒΌΠΤΙ5. (τ: ϑιιπα8, ὙΘΥΒΟΒΤΙΟΌΘπ (γοΥΡῚ. Τιῦθ6, Ὀρρϑίχδιηβ. οάθχ 
Ατὐρϑηΐοιβ Ὁ. 19), υπᾶ 4165 τηᾶρ' 416 ἅπαοργιιηρ' ΔΙΠΘΠΊΤηἃ ΠΟ ἢ 510) ΘΌΖΟΡΘΗ 
ὨΔ 61. 

22 Μιΐ ἀἴθβοιι γϑῦβθ Ὀοριπηύ ἴπ ἄθῃ ἰρυῖρθη Ππαπ βου 6. 5οοί. 208. 
τ ἈΡὈᾶπ] συροβοίχί. --- ῬῖΖ6 ἄαρ6] τῶν ἡμερῶν οὔον τῶν ἡμερῶν τού- 
τῶν (μὰν ἢ) 24 Ἰδιπιηοη1} 1,6. Χ, 18 9076 Ἰαπππηιπ͵α (466.) ὡς ἀστρα- 
πήν, 1 ΤῊ. 1, 8. ἴπ ἤπιπῖπι5. απ Πππιοπαϊ., ὙγΟ 1 πγ01 ΙΔ ΠΟ π͵α] σὰ ΒΟ γθὶ- 
Ῥοπ δύ. ϑοοίϊοπ 200 Ῥορίπηῦ ἴπ ἄθπ ρυθοῃ. ππηᾷ αὐ. Παμἀβο ἢ 6} πιϊΐ 
γΟ5 25. 2 τ] 8844) ἀποδοχιμασϑῆναι, νοτπαάουίθ βγοῦν, τιπὶ ἃ 8 
Ῥάβδὶν Ὑ]ΘΟΘΥΖΙρΡΘΌΘΗ. 



ἘΔ Γ , 

Ϊ 

Τλιοὰϑ ΧΥΙΕ ΟΝ 

Ἶα} ἴθ ἄπσαπι 58 τλη8. 2:1 οὗαπ [8}} αγπιρΊπιη, ᾿πιραὶ- 

ἀοάππ αι Παρ αϊᾶοα. νόθα, ἀρὰ Ρᾶμοὶ ἀαρ σα] 1} ΝΆ] Ἰη 

κα. 8} αἀπὶ τη! ἀ]αβυ οἰ ρα] 5. 78} Τγδ Ἰβυ14 ἃ ΔΠ18Π8. 

8. ΘΑΙΠΔ]ΟἾκο 18} θγ6 νὰ} ἰπ ἀδραιῃ ΤΟ 8: οὔπη Δ} 8} ---- 808 

ἀγασῖζαπ, Ὀαπμἰοάπῃ 78} ἐτα θα οάπη., βα  ἀοα πη, ἀπο πῃ ; 

90. ἵν Ῥαπηπιοὶ ἄαρα πϑι4α]α Το 8. βασαδαγηῖμι, 16 168 

5Ὑ]01α Δ [απἰπ τ πἰπηϊπα Ἰὰἢ [να Ἰϑυ4α, Δ]]αΐτη, 30. ὈῚ 

Ραταπια γαἰνθὶν Ρατητὴα ἄαρα οἱ ΒΈΠῚ8. πηδ 8. Πα ]}]8 ἃ. 

51 Τὴ Ἰαϊπαιησηα ἄασα β88θὶ 51] ἃπα ῃτοΐα 18} Καϑᾷ 18 8} --- 309 

τὰ ταζπα, αἱ αὐδίοϊσαϊ ἀα]} πἰτηδῃ ΡῸ, 78} 5861 ἃπα ΠαΙβ]αἱ, ἴο 148 

- “- « δ“ Ὁ , Ὁ Τ᾿ 

ἔσται χαὶ ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνϑρωώτίου. 21 ἤσϑιον 
.«. Ὁ} χὰ ε Ἂ -- 

ἔστινον., ἐγάμουν ἐξεγαμίζοντο, ἄχρι ἧς ἡμέρας εἰσῆλϑεν 
, ν 3ὴ ςἐ ς Ν Ν 2 "ἢ 

Νῶε εἰς τὴν κιβωτόν, καὶ ἤλϑεν ὃ καταχλυσμὸς καὶ ἀπτω- 

Ἔ λεσεν ἅπαντας. 
᾿ - ς 77 

98 Ὃμιοίως χαὶ ὡς ἐγένετο ἕν ταῖς ἡμέραις “ὠϑ' ἤσϑιον 
«τῷ ΡΥ ΕἾΤ. - δ ΄ ΣΕΥ 2 , ε ὃ ᾿ 

ὡ- ἔπινον, ἠγόραζον ἐπώλουν, ἐφύτευον, ῳχοδόμουν. 29 ἢ δὲ 

Ἶ ἡμέρᾳ ἐξῆλϑεν ““1ὼϑ᾽ ἀπὸ Σοδόμων, ἔβρεξεν ϑεῖον χαὶ πῦρ 
- ἈΝ })] “-“ Ν ᾿) ,ὔ «' ; ἊΝ - μ᾽) 
ἀπ᾿ οὐρανοῦ χαὶ ἀπώλεσεν ἅπαντας, 80 χατὰ ταῦτα ἕσται 
ΠΡΟ ᾿οῦρ ς ν ὍΘ  Ὑ ΄ 3 , 
ἡ ἡμέρᾳ ὃ υἱὸς τοῦ ἀνϑρώπτου ἀποχαλύτπτεται. 

921 Ἔν Ὡς ΠΟΥ ΔῊ ας [Δ δσ 5 ἌΡ Ν - ὃ ΄ Ν 
ΝΕ ξ ν ἔχεινῃ τῇ ἡμέρῳ ὃς ἑσται ἔπι τοῦ ὁώματος χαι 

, 2 - - υ ν ΕΚ, 2 
τὰ σχεύίη. αὐτοῦ ἐν τῇ οἰχίᾳ, μὴ καταβάτω ἄραι αὐτά, καὶ 

21 18} πδοὸ οἔππ ππᾶ ᾿ϊπραϊἀοᾶμσπμι, οΌΘη580 28 πδοῇῃ δίυπ πα Ῥδυ}- 
ἰροάσπ 5ομοϊηΐ 85 ἀοὺ Τία]α Ζὰ βίδπηθη; 65 Ππᾶθῦ 5100} ἴπ 6 ἢ; σοῦ {1π|- 
τιἀθάσῃ μα ἃοΥ ΔΌΒΟΠΤΟΙΌΟΙ 65 ΖιζΖιιδοίζθῃ ὙΘΥΡΌ556Π. --- ἃὙ|8} τὴν χιβω- 
τόν; ἅτ Κα, ἄρπη Τιαὐθι πβοῆθη Θπ]θμηΐ, ἤπαοὺ 510ὴ ποὺ “8. ΧΙῪῚ, 0. 
ΧΠΙ, 29 ἴῃ ον Ῥοαοαΐαπρ' γλωσσόκομον » 6] Καβίοπ᾽ ν ὈΘΙκαΠ 10 ἢ νοὶ 
ἄσπι Ἶδί. γα αἴθ σου] 1006. --- πλϊἀ]αβνοὶ ραἰη8] ὁ χκαταχλυσμός, ἀπ πη 
γἄϊο ἑδριιηρ ΔΟΥ τηϊίίο᾽, γουρὶ. ἀρϑ. ἀθυῖραῃ. ππᾶ βϑυᾶραμῃ, ϑυθόρ Ὑϑυυϑῦθ 
(Ἐτεπα ΠΟΥ Τ6χ. ΔηρΊοβ. Ὁ. 708); ἋοΥ οὐϑίθ {Π61}] ἀθ5 δοτηροβιθαπι5 νγϑὶϑῦ 
αὐ ἀα5 ΔἸ ΠοΙ ἀπίβομθ, στοὰ 1616 ῬοΙ θΘμα]ΐθπθ τηϊα]απραγαβ οἴχουμένη 
πΐπ; ἄθπ τηγίμιβ ΑΘΥΓ ΟὝἼΎΟΒΒ6η ἢαΐ ἤπᾶθη ΜΠ ΖῸΥ ἵπ ἀοΥ ἘΜΔάα ψ6η1ρ' 
δυο ὈΠ]Παού (Οτίπηπη Μγ6Π0]. Ρ. 541), ἀσοῇ Ἰοιομῦ τηδρ' ἄϊο8 θ61 ἄρῃ αοίθπ 
ἈΠΟΘΥΒ σΟΎΘΒΟΠ βοῖη. Πὲὼ5 ψοσῦ β:θῃηξ πίοῃῦ δὰβ Μ1Τ0 οἷπθ πΘΒΟΠΟΡ ΠΡ; 
Ὑυϊῆϊ]αβ, πον 65. Ὑ οἰ ΠΟ] (ἀϊ6 σούϊβομθ βρυύϑοῖθ ἴτὰ ἀϊθηβίθ 465 Κυϊβύθη- 
ἕατηβ Ὁ. 14) σοροη 465 Δ ΘΌΪΙΟΝ 1π βυθιραῖπβ ᾿Ἰθροπᾶθῃ., Οὐ 1566 ὈΘΡΥΠ8᾽ 
δ], Υρὶ. Κταῖξ, ἸΚΊ ΤΟ Πρ ΌΒΟΝ. ἀΟΥ ρΟΥΤΩΔΠΙ ΒΟΉ ΘΠ. γ] ον Ὁ. 28. --- 81181}8] 
χέντας: ἐγδηϊ βίαι βοηϑύ τηὔὖῦ ἀαίίγ (5. Ζὰ “π. ΧΥ͂ΠΙ, 14), ἀμ Ώ]10}ι ΒομγαπΚύ 
τπιβηϊβέϊαπ ὑπᾶὰ ἀβαϊπιᾶῃ. 28 5ϑΙΊΆ]ΟΙ,κο 184} 5086] ὁμοίως χαὶ ὡς , ΜΠ 16 ἢ 
00} νῖθ᾽, ΨΊΘΑΟΘΥ “δυΐροποτηπιθι ἄμγο} ὈΪ Ραπιπια χατὰ ταῦτα 80. 
30 Ῥαπιπια ἄκρα 61] ἡ ἡμέρᾳ, 5. σὰ 1, 20. 
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228 [οὰ5 ΧΥΠΙ. 

ΒΔ ΔΙΟΙΚΟ ἢἱ ΘΔΥΔΠα]Ὰ] 511 ἸΡαΚαπα. 892. σ ΔΙΊ Π610 ΘΠ 8 
0615. 

51 --- 210 99. 5ΆΘΙ ΒΟΚΘῚΡ βαῖγαϊα βοῖπα ϑϑηδβ]δη., [τα] δῦ} 1Ζδὶ, 
518 τετες 2. Ἐπ ἢ . ᾿ . . . δ τς . .. 

Μο8δ ΜεΕ97 8} 5861 τα δύθιρ 128] ἴῃ Τηθ πη, σὩΠ88}10 ΡΟ. 

{πὰ 10ὅ 84 ΟἸβὰ ἰψυ]β Ραΐθὶ ΡΖ ποὺ ὑνὰϊ γαὶτραπα ἃπᾶ Ἰρτᾶ 
ΕΒ Π.-ΞΞ:-919 

ΒΔΙΏ]η., 818 8η1ΠΊ8 ἃ 78}} ΔΏΡΔΙ Ἀ]]ΟΙρᾶα; 86. ὕνοβ γϑ]}- 

Ρᾶμα πη Δ Πα 61 η5 βαδιηδηδ,., δἃ1Πη8 πϑη]ηγδ 48, 18} Δ βαγα Ὀ1]6ΙΡ8αδ. 

εἷρ -- 318 81 941} ἃῃαπ δ ἤδηάδηβ ἀθρὰη ἀὰ ᾿πηπηὰ: ἤγᾶῦ, [τα] ὃ 

10 15. |ὰ}Ρ ἴῃ: βαγοὶ [ΟἸΚ, 7α 1 πΠαγ6 ρ 1884 511 ἃγδη8. 

ὌΕΟΥΤ ΧΥΠΙ, 1 ΟδΡὰΡ Ρδη 1841} φ]ΚΟΙ ἴηι ἀπ βαϊηπιοὶ δἰ πὔθπῸ 

Κα] αη Ὀ]α]Δη. 78} ἢ] ὙΙΓΡᾶ ἢ ὈϑοΥ]ΔΠη8, 2. αἰραπαβ: βδπδ 

γὰΒ Β.Πη5 ἴῃ 5.1η81 ᾿δῸ)ρΡ ΟΡ εἱ ορϑηἋθ 18} γηϑηηδη ἢΪ 

αἰδίαπμαθ. 9. γΒαΡ βᾷῃ Δ} νἱάσνο ἴῃ Ρ]28] Ὀδαγρ' Ἰα1Π81, 18} 

ς γ - 2 - ς ᾽ Χ 5 ; ΄ γ Ν Ἐ ἄσερι, 
ὃ ἐν τῷ ἀγρῷ ὁμοίως μὴ ἐπιστρεινάτω εἰς τὰ ὀπίσω. 
82 μνημονεύετε τῆς γυναιχὸς “ὠϑ 2ςᾳ 0 ΜῈ ᾽ ὑπο ς “ ᾿ 

Ἁ Ἀ .- ,ὔ ἣν Ν 3 ΄ “- 

88 Ὃς ἐὰν ζητήσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει 

αὐτήν, 
ΕΑ ΔΝ ῊΝ ) 7 2 νὰ .: 7, 2 , 

Καὶ ὃς ξὰν ἀπολέσει αὑτήν, ζωογονῆσει αὑτὴν. 
ἕξ ’ ἴον ἀπὸ , - ν , 57) ΡΝ 
84 “έγω ὑμῖν, ταὐτῃ τῇ νυχτὶ δῦο ἔσονται ὅδ7τ᾽ χλίνης 

- τα Ἔλ ἈΠΟ ) ρῶν ν 

μιᾶς, εἷς π᾿ταραλημφϑήσεται χαὶ ὁ ἕτερος ἀφεϑησεται" 8ὅ δύο 
32 5 2 ς ΎἼ ᾿; Ν 7 ,, ,ὕ ,ὔ κ 

ἑσονται ἀλήϑουσαι ἐὺ τὸ αὐτὸ, μία σιαραλημφϑήσεται καὶ 
Ρ] 

ἢ ἑτέρα ἀφεϑύήσεται. 
2 Ὡῳ μετα ’ ᾿ 

81 Καὶ ἀποχριϑέντες λέγουσιν αὐτῷ Ποῦ, χύριε; ὃ δὲ 
Ἵ - , “-- - ’ 

εἶχιεν αὐτοῖς Ὅπου τὸ σῶμα, ἐχεῖ συναχϑήσονται οἱ ἂετοί. 
2 ᾿ -Ὁ- -Ο- 

ΧΥΙΠ, 1 Ἔλεγεν δὲ καὶ παραβολὴν αὐτοῖς τερὸς τὸ δεῖν 
ὔ ) - 

χεάντοτε τροσεύχεσϑαι αὐτοὺς καὶ μὴ ἐγκαχεῖν, 2 λέγων 
͵ Ε2 ,ὕ , , Ν { Ν Ν ΄ Ν 

Κριτῆς τις ἣν ὃν τινὶ σπτθλδι τὸν ϑεὸν μὴ φοβούμενος χαὶ 
, Ν ὟΣ . ᾿ - ,ὔ 

ἄνϑρωττον μὴ ἐντρετόμενος. 8 χήρα δὲ ἠν ὃν τῇ πίολδι 

82 Μ|λ ἀΐθβθιη γϑῦβθ Ὀθρί πη Ὀθὶ ΤΙΒοποπάοσ βεού. 210, --- [.04]8] 
“1ωϑ. Ὁ νἱᾳ τνρῖνὰ (Τ,00}}) ---- “2ώτ; πὰ ἃτ18 ἀ6ΓΥ ἀϑρίγαία οὐκ νύ 510). αἴθ 
σοΟΙΒ0η6 πηϑθᾶϊὰ. Ὑοβ 28. 29 Πηᾶού 510) [Ὑ611100} ογβίθυθ ΠᾺΡ ἴῃ ἄθη Ἰδύ. 
πᾶ η ἀβομσι θη. 88. ἴῃ τηθῖη8] πὰ. ἴῃ .17 1{Ρ], ΘΠ 6. ΖυΘ 16] πδοὶὶ ᾧ σιιροβούζί. 
84 Ῥαίοι}] χυροβοίψί. 86 ΠΊΘΒΘΥ γὙῸΥ8 [6 }}Ὁ0 ψὶθ ἴπ 'π ΑΒΙΡῚ --- 0 τρρὶ 
γρ ϑύο ἔσονται ἐν τῷ ἀγρῷ᾽ ὁ εἰς παραληφϑήσεται χαὶ ὁ ἕτερος ἀφε- 
θήσεται. ΧΥΠΙ, 1 ἀὰ βαιηπιοὶ βἰπίθί πο β]π]}} σπρὸς τὸ δεῖν πάντοτε, 
γουδηοτίο ἡνοσ βία πρ; ἀπ Ῥαπιπιοὶ --- ἀπ βαπιπια οἱ, ψὶθ ΧΥ͂, 0 [ἈΡΊΠΟΡ 
Ρβαπηπιοὶ οί; 5. Βομ 16. ΟἸοββαν Ρ. 870; Ζὶιι 5]κυ]πι, τ Οὐ α πη. βἰπυ]ἀθάπῃ 
ογψαγίοῦ, νρ]. 31. 2. βίαια νὰ Β511Π|8] χρίιτής τις ἦν, νοτἄπαονίο ψουῦβίο]- 
Ἰπηρ. 8. νὰβι}Ρ Ρᾶᾷπ 18}) υἱάιινο] χήρα δὲ ἦν, νουϑηἀουίο Ὑγον ἐβύθ! απρ;, 
7.1 χυροδοίψί, 
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αἰϊα α]ὰ ἀπ ἰπιμα αἰραμπᾶοὶ: ἔγανοὶδ τὰκ ἃπὰ Δηἀαβία ]α, πο ]- 
ΠαΠΠἃ., 4 ἴδ πὶ νὙἱάλ Ἰασοαὶ ὨνοΙ]αὶ  ἀἰατΡ μὰ Ραΐα (ᾺΡ 

ἴῃ 815. 5] ῖη : Ἰαθαὶ 78} οΡ πὶ ορ᾽ 7811 Ἰηλη πὰ εἰ ἰδία, ὅ 1} 

π᾿ Ρχοὶ ἀβρυϊαθ! ν τιὶβ 580 νἱάαγο, ἔταγοῖζα Ρὸ, ἰθαὶ ἀπ δπα] 

αἰτηα πα οὶ ἀβαρ]]αὶ τ. ὦ 4} Ρβὰῃ ἴτασ]α : Πδα 561} νὰ βἰδιια 

ἱπυϊαἶθὸβ αἸΡΙΡ; 7 0 ρα πἷὰ ραγυ καὶ ΡῬᾶΠ8. ραν ἀΔ 5 

ΘΙ ΔΒ. ΡΆΠΒ8. γορ]ηλη8 ἀπ 515. ἀαραπμ 781} πδδατη., Δ} τ15- 

Βοϊἀαβ δῦ ἅμα ἴπ ὃ 8. ΔΡΡὰη αἰβὰ ἰΖνὶ8 Ραΐθὶ σαν κὴθρ 1Π8 

βρυδπΐο. ἱθ ΒΥ ρα} 5.1Ππ|8 Δ η8. αἰπη πα 5. Ὀἱ ---αι - οἰδαὶ σαΐδα- 

θοῖπ ἃπὰ αἰγθαϊ 9. ΠᾺΡ Ρᾶῃ ἃ βιπηαῖπὶ, Ραϊθὶ 5110 88 ὑγᾶπἃ]- 

ἀοάπι 5185. οἱ γϑβοίηα σαν ΐαὶ, 8} [πα] μη Δ 5 βᾶϊμὴ ἃη- 

Ραγαΐηι, ΡῸ φα]ακοι: 10. Μδηβ ὑγαὶ πϑ] 4] ά πα 1 81} Ὀ] 7 η, 

αἰπ5 ΕΔΥΘΙβαϊα5. 18} ΔΠΡΆΙ πηοία 18. 11 88. ΕΔΓ ΘΙΒΆ 118 ϑύδῃ- 
ἀληβ 515 Ρὸ Ὀδᾶ: σα, Υ Ππ4ο Ρ5, ἀμΐθ Πἰ ᾿Π βνᾶϑυθ βδ] 

τς , δ .3ὴ Ν ΦΈΡ ,ὔ 2 ὔ , ) Ν 

ἐχείνῃη, χαὶ ἤρχετο πρὸς αὑτὸν λέγουσα ἔχδιχησὸν μιὲ αἀ7Ἂ0 
ως... , Ν 2 "ἷὔ ᾿] ᾿ ΄ Ν . 

τοῦ ἀντιδίχου μου. 4 χαὶ οὐχ ἤϑελεν ἐπὶ χρόνον" μετὰ δὲ 
-" ΝῚ ᾿] « - ΝῚ ν Ἀ « Ἀ 2 “" ν 

ταῦτα εἴπεν ἕν ξαυτῷ Εει' χαὶ τὸν ϑεὸν οὐ φοβοῦμαι χαι. 
" »] 

ἄνϑρωττον οὐχ ἐντρέπομαι, ὕ διάγε τὸ παρέχειν μοι κότον 
μ ’, ’ὔ ’ὔ 2 Β] 

τὴν χήραν ταύτην ἐχδιχήσω αὑτήν, ἵνα μὴ εἰς τέλος ἐρχο- 
, ς -- κι ἢ δ ας , 9 τ ΕΣ 

μένη ὑπωπιαΐζη με. 06 εἰπεν δὲ ὃ χύριος “χουσατε τι ὁ 
" “- ) ’ ὴ 3 ς Ν Ν 2 Ν , Ν 

χριτὴς τῆς ἀδιχίας λέγει. 1 ὃ δὲ ϑεὸς οὐ μὴ ποιήσει τὴν 
υ , - -" - - » ἐν 

ἐχδίχησιν τῶν ἐχλεχτῶν αὐτοῦ τῶν βοώντων πρὸς αὐτὸν ἡμέ- 
" - ἊΨ - -" 

ρας χαὶ νυχτός, χαὶ μαχροϑυμεῖ ἐπ᾽ αὐτοῖς; 8. λέγω ὑμῖν 
« , . ἢ ας , - 

ὅτι σιοιήύσει τὴν ἐχδίχησιν αὐτῶν ἐν τάχει. τελὴν ὃ υἱὸς τοῦ 
2 ΄ ᾿] ᾿ ἊΨ Ὧν »"ἩΦ ᾿ , ᾿ς τ -- - ανϑρώπου ἐλθὼν ἄρα εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς; 

᾿} »" 3 « - ν 

9. εἴσιεν δὲ τιρός τινας τοὺς 7τετοιϑότας ἐφ᾽ ξαυτοῖς ὅτι εἰσὶν 
᾿ - - “- Α 

δίχαιοι χαὶ ἐξουϑενοῦντας τοὺς λοιττοὺς τὴν πταραβολὴν ταύ- 
ὰ "» ,’, Ὡς [ « 

την 10 νϑρωποι δύο ἀνέβησαν εἰς τὸ Ἱερὸν τιροσεύξασϑαι, 
- τ ( - ἐστ ς ἐν τὰς δ ἐσ! ω ἧς - 
ὃ εὶς (Φαρισαῖος καὶ ὁ ἕτερος τελώνης. 11 ὁ Φαρισαῖος 

᾿ Ν « Ν “ «ς ᾿ - 

σταϑεὶς τιρὴὸς ξαυτὸν ταῦτα τιροσηύξατο, Ὁ ϑεός, εὐχαριστῶ 

5. 10] γε, ᾿ϑίοὸ ψῖθ δκοὶ ΤΠ Οὶ. Υ͂, 10. ΧΙ, 6. ΧΠῚ, 4 ἵἴπὶ πδο0}- 
βΒαΐΖ6 οἶποβ ὈΕαΙπριπρββαίζεβ. --- 188 01}.}}] ὑπωπιάζη ,1π8 ΡΘ510}ῃ0 5Β0}]- 
Β5οπ᾽, Υἱῷ ,516116{᾽; ἀ6Υ σοίϊϑοῃ6. ἀιιβάσποϊς Δ]]ρΡοιηθίπου , θ0]βιρ6᾽, γοη 
ἈρΊυΒ; 5 Μ|6 ἴπ ὑβρυϊυίαμπ, υδαρΊαπ; 1 Ο. ΙΧ, 27 δἰθμί ἐγ ὑχεωπιάζω 
μου τὸ σῶμα Ἰοῖῖκ τηθίη υ] 278. 1 ἄαρατα 18} παμίαπι}] ἡμέρας χαὺ 
νυχτὸς, 5. : 1, 31. --- υδϑοϊάαπαβ 157 μαχροϑυμεῖ. Ῥϑῖπη: ,8011{6 πολύ 
Οαοὐέ βοῖπθ διβου ἢ] οπ τάσῃθη τππᾶ ἰθὺ ΟΥΓ ποῦ Ἰαπρτηϊϊρ σΘρθπ 516 }᾽ 
8 ἈΡβᾶπη]) χυροβοίχέ. --- [0 σνοβαυ}} πλήν; νῖθ ἈβῇῬᾶπ βνθβαὺῃ ΧΙΧ, 21. 
-- δῖ τὰ - σίία!} ρα εὑρήσει , εἰν οΥ ψ0] ἤπάοπ᾽, 9. ἐτακιαηπδη 8} ἐξου- 
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ΔΗΡαΙαΐ Ιη8η8, ΥἹΥΆΠ5, ἰΠΥΪΠδΙ, ΠΟΥΌΒ, δἰρθᾶὰ ϑύᾶϑυθ 88 

ποία 618. 12 ἴαβία ὑγδῖπι 51 ΠΡ η) 58] αὐδι85. 181. [811] [α]- 
ἢαπμ 40 (811 8115. ΡΊΖ61 οαβίδ ἃ. 15. 18} 88 τηούδι ο15. [αἰνγὰ- 

ῬΙῸ βθδηαδη 8 πὶ Ὑἱ]Ἃ πἸἢ ἃαροπα 56 1π8 Ἐ5Π 88 Π τὶ ΠΙΠΪΠᾶ, 
αἸκ 510} ἴῃ Ὀγτιδὺβ 56 1Π05 Οἰρᾶπαβ: ΟΡ, Πα]ρ5. 51]815. Π15. [πὰ- 

γα τη. 14. αἸΡὰ ᾿2ν]15, δὐ]4 4] 8 σαγ δι ὔοχα οαὔδ! Π 88 
ἀὰ σαγαδ 56] πδηηπηὰ Ρᾶα γᾺ 115. 1818. 

π Ππίθ 88. μνᾶ 5861 ΠαπΠ 61} 51 5110, σα παἰν]ααα, 
5ἷ4 -- 216 ΤΡ 5861 ΠηΔΙΥΘΙΡ 51 51108, ἀ5ῃδα 7] α. 1 Ὀογαπ Ρδῃ 

αἋὰ ᾿ηπηὰ αι πῶ, 6] 1ηὶ αὐξαϊτο ὶ ; ρα βα  Πνδημδἢ8. ρβὰ ἢ 5] ΡΟΠ]ΟΒ 

Πα θαη ἴη8. 16 10 [Θθὰ8 αὐπαϊδδη 5 1η5 4}: ΘΠ Ρ Ρὸ Ὀδιπδ 

σοι ὅτι οὐχ εἰμὲ ὥσττερ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώττων, ἅρτταγες, 
ἄδικοι, μοιχοί, ἢ καὶ ὡς ὃ τελώνης οὗτος. 12 νηστεύω δὲς 
τοῦ σαββάτου, ἀποδεχατῶ πάντα ὅσα χτῶμαι. 18 χαὲ ὃ 
τελώνης μαχρόϑεν ἑστὼς οὐκ ἤϑελεν οὐδὲ τοὺς ὀφϑαλμοὺς 
ἐπᾶραι εἰς τὸν οὐρανόν, ἀλλ᾿ ἔτυπτεν εἰς τὸ στῆϑος αὐτοῦ 

λέγων Ὁ ϑεός, Ἰλάσϑητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ. 14 λέγω ὑμῖν, 
κατέβη οὗτος ὃ εδικαιωμένος εἰς τὸν οἶχον αὐτοῦ ἢ) γὰρ ἐκεῖνος. 

Ὅτι πᾶς ὁ ὑψῶν ξαυτὸν ταπεινωϑήσεται, 
Ὁ δὲ ταπεινῶν ξαυτὸν ὑψωθήσεται. 1ὔ Προσέφερον 

δὲ αὐτῷ χαὶ τὰ βρέφη ἵνα αὐτῶν ἅπτηται" ἰδόντες δὲ οὗ 
μαϑηταὶ ἐπετίμησαν αὐτοῖς. 16 ὁ δὲ Ἰησοῦς προσχαλεσά- 

11 ἱπυίπᾶδὶ, 416 παπ ἀβο τ! Ἰπγιηᾶα, αἴθ Πουαιβρο ον [150 Ἰηγ1π- 
ἄαπ5, αἴθ βίαυϊκθ ἴουτη ἰϑῦ πούνγοπαιϊρ᾽; υἱϊναῃ5 ἀαρθρθη δύ βαιθδίαπίν 5. ΖῈ 
ΙΟΟὟ, 11. 12 ῬὈίΖοὶ, ἀϊθ μαῃαάβομυ ΡῖΖ6. 14 51108 - 5108, ΟἿ, 5110 Π - 
δασάι,, πόση ΚΎΥΥ1 : 

-.--Φ-ΦπὌ-τ.}.2}ὸ},ο,ο οι! ρΠρΠ͵ἕἷἕἷἕἷ͵ ὁ. 

ϑεγοῦντας, ἈΠΥΘΡΘ]Τη 581: δύγαοίαγ. 11 515] πρὸς ἑαυτόν, ϑομονί χὰ 
Ὀαᾷ, ---- 84] προσηύξατο; ὈχΒΡΥ ΠΡ110}} βίαπα ὍΔΡ, γὰ5 ἴῃ θα ροᾶπαοχί 
ψυτᾶθ. --- Ρᾶϊ δηβᾶγδὶ ΠΝ οἵ λοιποὺ τῶν ἀνθρώπων; ποῖ "οἵ 
»οοίοει ΠοΙηΪπ685᾽. --- ἰρΡαῦ] ἢ χαΐί, καί (610; αἴρθααὰ 78 ΙΓ 
ΘΟ πον 12 Ἴθι: “υροβούχί, 138. δΔιροηδ 56]π8} τοὺς ὀφθαλμούς; 
ὅ00}} ρα Γ, ΟΟἾ]05 5105᾽. --- μα αῃ, ἄπ ἰπιῖπὰ} ἐπῶραι εἷς τὸν οὐρα- 
γόν ὅϊη Β1, Ὅο 4 -- εἰς τὸν οὐρανὸν ἐπᾶραι. 14 Ῥαᾶὰ γα Π5 7α1η5] ἢ γὰρ 
ἐχεῖνος Δ --- δῖ ΒΤ, σεαρ᾽ ἐχεῖνον, Ὁ μᾶλλον παρ᾽ ἐκεῖνον τὸν «Ῥαρισαῖον, 
γρ ,»δ0 τ΄ ἂρ! » ἸΠΔρΡῚ5. ἀαᾶτη 1116 ῬΠατβαθιβ᾽, ΝΟΌΘΥΘ [ἌΒ561η) ΒΟ θυ ν 
ἀα5 βίπῃϊοθο ἢ γὰρ ἐχεῖνος 415 ἔτι ρο ΟΣ Βοπρ ἄθμῃ ἴθποῦ ρΥθο εὑ οτ- 
αρὺ ἴπ βοίῃ παυβὺ᾽ αυ]Π]1α πᾶῆπὶ 1} --- ΠΝ ἄδιιοΣ θὲ ΘΟΠΙρΡΑΓ ν 
σαταϊῃίοζα; ταὶ 15. 5) πἴμ] 10} ἰδὲ {το ]10}}. πιἰἰβϑῖρ. --- Ρ 5801] ὁ δέ δἴῃ 
ΒΌΙ, --- χαὶ ὁ. --- ϑοοίίοι. 310 Ῥορίηπί ἴῃ ὁπ. ρΥἸΘΟΒΊβοοπ ΠΟ 0 π. 
Τὴ γο 15 1, 
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σρθῃ αι 38 18} πὶ γα }}}Ρ ΡῸὸ; παΐθ Ρῖχθ βν]ο Καὶ δύ 

Ρἰπάδηραν αὶ ΟἽΡ8. 
117 Απῆθὴ αἰθὰ ἰχνὶθ, 8861 ἢ ΔΜ} Ρ᾽ΠἀΔΠρΡΥ]ὰ 5ἷχ - 217 

Μὸο 9 ΘῚΡΕ 5γ6. ΡΆ}η, πὶ ΑἸ} ἴῃ 1χαὶ. 

18 428}} ἔτ} ἰμὰ ΘῈ Π8 ΤΘῖκ αἸΡΔΠαΒ: [Ἰαἰβαυὶ ΡΒ Ροῖρ ἃ, 51} τες 
οὐ 10 7Σ 

ἔγὰ ἰδ] 8. ΕΠ] 15. ΑἸ ΘΙ ΠΟῊΒ. ἃ. }]ὰ γαῖ ρα ὃ 19. 0} Ρᾶη 

ἀπ ᾿πητηὰ [Θ81|8: ἔγὰ τϊκ ΟἸΡῚ5. ΡΙαβοΙρ πα ἢ πὶ ἃἰηϑηπη Ρὶα- 

Ροῖρβ αἰθὰ ἃΪη5 σα}. 320. ΡΟῸΒ. ΔΠΔΡΌΒΏΪη5 Καμῦ: πὶ ΠΙΟΥ]ΠΟΒ, 

πὶ τηΔῈ}}] 158, πὶ ΕΠ Ὰ18, ὩΙ σα] πραγ οἰὔν ο8 51]818, ΒΥΘΓΪ 

αἰΐαη Ροϊπαπα 811 ἃἰθοὶη. 21 10 15. φάρα: Ραύα αἰ]αΐα οὰ- 

ἕαβίύα! ἃ τι. Πππ 8] τη] ηΔ]. 

218 

92 (Δ Π Δ 5] ΠὯ5. Ρὰη Ραΐα [ΙΘϑ8 6} Ἃὰ ᾿ΠηΠ]ὰ : ΠΔᾺΠ 51} --- 219 

αἰηβ Ρ5 γὰπ ἰδῦ: 811] Ραΐθὶ Παρὰ [θα ρῸΙ 14} οϑα 8116] 

πη] Θἀαῖπι., 18} ΠΆΡαῚ5. χα 1 ΠΙΠ]η8, 81} Η]Υ] [Δ] 5078} Ἰη]1Κ. 

.Μὸο 108 

28 1Ρ 15 ρα ΔΒ] 5. ραΐα σα 15 να]; γὰ8. ΔῈ ΘΒ ΘΙ 5ὶς τες 220 

ἢϊπ. 24. σαϑαϊ νη 185 Ρδη πη [Θϑπ5 Οα ΠΤ Δ ηδ, ὙΔῸΡαηδπὰ (Δ: 

ἀν οΝ 5 2 Ν , 7 Ν Ν Ν 
μενος αὐτὰ εἰσιεν «ἡφετε τὰ παιδιὰ ἔρχεσϑαι πρὸς μὲ καὶ 

μὴ χωλύετε αὐτά; τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ 
ϑεοῦ. 

2 - Ἁ ᾿ 

17 “μὴν λέγω ὑμῖν, ὃς ἐὰν μὴ δέξηται τὴν βασιλείαν 
-" αν ἐς , ) Χ Ὁ 5 ΑΙ Αναν ς 

τοῦ ϑεοῦ ὡς παιδίον, οὐ μὴ εἰσέλϑη εἰς αὐτήν. 
Ν , 2 

18 Καὶ ἑπηρώτησέν τις αὐτὸν ἄρχων λέγων “ιδάσχαλε 
2 ’ , , Ν ».2 , Ύ 
ἀγαϑέ, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον χληρογομήσω; 19 ξεἰἴπτεν 

δὲ αὐτῷ ὃ Ἰησοῦς Τί με λέγεις ἀγαϑόν; οὐδεὶς ἀγαϑὸς εἰ 
μὴ εἷς ὃ ϑεός. 20 τὰς ἐντολὰς οἶδας, ὴ μοιχεύσης, μὴ 

“ Ι Ν Ν 

φονεύσης μὴ χλέινης, μὴ τνευδομαρτυρήσης, τίμα τὸν πατέρα 
᾿ . 5 τὸν ς 

σου καὶ τὴν μητέρα. 21 ὁ δὲ εἶχτιεν Ταῦτα πάντα ἐφύλαξα 
ἐχ νεύτητός μου. 

22 ᾿ΑἸχούσας δὲ ταῦτα ὁ Ἰησοῦς εἶπτεν αὐτῷ "Ἔτι ἕν σοι 
λείτεει" στάντα ὅσα ἔχεις πι΄ὠλησον χαὶ διάδος σπιτωχοῖς, καὶ 
ο Ν 2 2 -"» ᾿ - ᾿] , ἕξεις ϑησαυρὸν ἐν οὐρανῷ, καὶ δεῦρο ἀχολούϑει μοι. 

ς . 2 , “" Ις πω ε Ν 
25 Ὁ δὲ ἀχούσας ταῦτα ττερίλυπος δγένετο᾽ ἣν γαρ 

,ὔ Ὕ -“ 

σιλούσιος σφόδρα. 24 ἰδὼν δὲ αὐτὸν ὃ ᾿Ιησοῦς στιερίλυτσιον 

18 ἴπὰ 511Π|8] τὸς αὐτόν; ΘΌΘπ50 5606110η Οἱ ἴύ γρ ὑπὶ. 21 ῬΡαία 
1.4] ταῦτα πιάντα - Α πάντα ταῦτα. 22 ρΡαᾷαῖ101] διάδος ΒΑΚΟΚ 
οοί --- δός. ῬΟΟΝ βίθμί ἃπ0}) ΧΙΧ, 8 ραᾶαῖ]]α [ὑν δίδωμι. --- ἴπ ΠἰπηΪΠᾺ] 
ἐν οὐρανῷ ΟΕΟῊΚ ὁδοῦ τ0ὃ} νρ --- ἐν (τοῖς) οὐρανοῖς. --- ἈΪΤῚ 1αϊἰ δέ] 
δεύρο ἀχκολούϑει, 5. δὰ Μί. Υ, 24 : 

Μο 109 



292 Τποὰ5 ΧΥΠΙ. 

γαῖα ρα Ραϊ ἴα] ππι Πα ΡΔη Δ 8 πη ρΆ] ΘΙ θα πα ἴῃ ΒΡ υαδη- 

σα α]ὰ οπ}58. 20 ὙᾺΡ]1Ζ0 8118 ἰϑὺ υἱρθαπμᾶδι ῥα] Ραΐγκο 

ΠΘΡΙΟ5. ΡΑΙ ΓΒ] Ρὰη Ρρᾶὰ ΟΡ ΠΊΠ]ἃ ἴῃ Ρπἀδηραγ α]αὰ ΟἽ8 

ΘᾺ] ΘΙρᾶη. 26 ἀρὰ βᾷη βΡδϊ] ρϑΠ δι β] Δ η5: 81] ΠγΥἂΒ. Τηδρ’ 
ΘΔ ΠΙβ8ῃ ὃ ( 

217 ΤΡ 15 ἂρ: βαΐα Ὁπηηδηςοῖρο ἂὖ ΤΠ Π81η πιδ] θὶρ' ᾿ϑὺ 

αὖ σαρᾶ. 28 4} βᾶπ Ῥαϊχαβ: 581 γ6 15 Δι] οὔθ 811] αὐ 18} 

1αἸϑυ ] ἀθαπγη Ραϊ. 29 1Ρ 15 φᾶρα!} ἀὰ ἴῃ: δη0η αἰθᾷ ἰΧΥ18 

Ραΐθὶ πὶ δπβϑηπη ᾿ἰδὺ Ρ1Ζ60 ἀῇἤοίαπαδηθ σαγα ΔΙ ΡΡαα [8α,ΘΙη 

ΑΙΡΡαὰ ὈΓΟΡΙΠΒ. ΔΙΡΡαὰ 646η ΔΙΡΡᾶὰ Ῥᾶγπᾶ ἴῃ θα] απρα ]08 

ΘᾺΡ5, 380. 5861 ΠΪ ΔΠαΠΪΠη81 τηδπδρία!] 1 βαχηχηδ 1618 18} 

1π ἃἰγα βδηηηδ ΟἸΠΠ8ΔΠ6]Π 110 81Π ΔΙ ΘΙΠΟΗ. 
ΒΚ -- 222 91 ΟδηϊηΔΠ5 ΡΠ Ρ8Πη85 .10. αΡ ἀἃ [τὴ : 881 ἀϑραρ δ 

ας ΤΑἸγπιΒΆ ]Θ τὴ, 181} ἀϑύϊα πα, 411 βαύα ρα π161140 βαϊγἢ ΡΥδα- 

ΒΚα ΞΞ- 291 
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, ΕΣ - ΄ ς Ν , 277 γ 
γενόμενον ξἰσχτεν Π}ἊῺῶς δυσχόλως οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες δισ- 

τ -Ὃ ᾿ 

ἐλεύσονται εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ ϑεοῦ. 26 εὐκοπώτερον γάρ 
Ν] ᾽ὔ Ν -Ὡ Ὁ ’ὔ - ὌΝ ,ὔ 

ἔστιν χαμηλὸν διὰ τρυμαλιᾶς ῥαφίδος διελϑεῖν ἢ πλούσιον 
- - - ᾿ξ ἢ ᾽, τ 

εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ ϑεοῦ εἰσελϑεῖν. 206 εἶπον δὲ οἱ ἀχού- 
σαντες Καὶ τίς δύναται σωϑῆναι; 

3 ἿᾺ 2 , ω 
27 Ὃ δὲ εἶχτεν Τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνϑρώτποις δύνατα 

2 Ν - - 5 Ν ,ὔ ) ἰδ Σεῖς -" 3, Ψ ἔστιν πταρὰ τῷ ϑεῷ. 28 εἰπεν δὲ Πέτρος ᾿Ιδοὺ ἡμεῖς ἀφη- 
5 ΣῚ - 

χαμὲν στάντα χαὶ ἠκολουϑήσαμέν σοι. 29 ὃ δὲ εἶσχτεν αὑτοῖς 
Ψ;, ᾿ λέ χα ὼ ο΄ "ὃ ᾷς Ε « 3) - τ ὌΝ -" 

μὴν λέγω υμῖν ὁτι οὐδεὶς ἔστιν ος ἀφῆκεν οἰκίαν ἢ γονεῖς 
ὌΝ 2 Ν ὌΝ - ὌΝ ,ὔ ε! - , .ω 

ἢ ἀδελφοὺς ἢ γυναῖκα Ἰἢδ τέχνα ἕνεκεν τῆς βασιλείας τοῦ 
- ῶ [4] 2 Χ 2 , ’ 2 - - 

ϑεοῦ, 80 ὃς οὐ μὴ αἀπτολάβη :τολλαπιλασίονα ἕν τῷ καιρῷ 
᾿ »“ - - -- ,, 

τούτῳ καὶ ἕν τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον. 
᾿ - ) ΤΥ 

51 Παραλαβὼν δὲ τοὺς δώδεχα εἶσιεν πρὸς αὐτοὺς ἰδοὺ 
2 , υ ς Ἵ ᾿ , Ν 
αναβαίνομεν εἰς Ιερουσαλημ, χαὶ τελεσϑήσεται, πάντα τὰ 

20 ῬαϊγΏ] ΘΙ βαπ, ἄἴ6 ΠαΠβοῃσ θῖν] ΘΙ Ραμ. 

90 Ῥαϊχῖκο 6 }105] τριμαλιᾶς ῥαφίδος (Μο. Χ, 25) οὔοῦ τρήματος , 
βελόνης) 26 ραπδαυβαμάαπ5) ἀχούσαγτες ΜΠ ΒΟ ΠἸΙΟΠΟΥ 4158. ἀχουοντὲς, 
ψοροι ρα. 217 ϑοοίίοι 221 "ορῖπηύ θ61 ΤΊΒΟ θη ἄου τηϊδ νου 29. 81 ΡδπΠ8 

.1..1 τοὺς δώϑεκχα --- ἴῦϑν ἀποδοοίπι ἀϊβοῖρι]οβ. --- ΤΑ γιιβα]οπι} “ερουσα- 
λήμ δῖα ΒΡΙ,6 --- Ἱεροσόλυμα. --- Ὀΐ Βιπι} περὶ τοῦ υἱοῦ Ὁ ἴὸ γᾷ -- 

πρσαας 
τῷ υἱῷ. 
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Γοΐαπβ θὲ βαπὰ τπὰπβ: 89. αἰρὶθαᾶα αὐκ Ρμ᾽αάοπι δῖ ὈΠ αἰ καάἃ 

δ ἀπαιπαμεϊαδα Ἰὼ Ὀβροϊναᾶα, 89. 7.1} ὉΒΡΠ ρον ΔΒ 

πβα πὰ πα ἰπηπια, ἴα} ΡΥ]. ἀαρα πιβδύδῃ 10. 

84. 781} οἷβ πἱ ναϊπίαὶ Ρὶ8 ΠΌΡαμ, 18} γὰβ Ραύα γαΓὰ 8 -- 398 

σα Γ]σῚ αὐ ἴπ. 18} πὶ γἰββθάθη. ΡῸ αἰ ΠΟΠΔ. 

80 ὙᾺΠΡ Ρβὰπ πὶβραμποὶ ποῦν γὰβ 15. ΤΙ ΤΟΙ ΚΟη., ὈΠΠαὰ κά --- 234 

βαπ5 βαξ ἤνατ νἱσ ἄπ αἰπένοη. 86 ραπαυβίαπᾶθ. Ραμ πιᾶπα- ἶὴ 110 
σοῖπ ἔδυτοασραπαοίη ἔτ} ἤγὰ γοϑὶ βΡαΐὰᾷ. 9:1 ραίδι αι. Ρᾶ} 

ἰπησηὰ Ραθοὶ [οϑ5 Ναζογαῖιθ βαϊ Πρ αρΡῚΡ. 538 10 1ἴΒ ἀθὰ}- 

γορίὰ αἰβαπᾶβ: [Ιοϑὰ ϑαπι Παγθὶαἶθ, ἀγπιδὶ τὴϊκ. 39. 1] 

ΡβαΪ ἔπατσασσαηάδληβ ἀπαθίδιμ. ἱπὰ οἱ βα μα θα], 10 15. ππά 

ἢΠα πιαὶβ Πτορία: ϑαπαι Πανοὶαϊθ, διτηαὶ τ]. 40. σαδβίδη- 

ἀλη Ρὰ [6ϑπ5 Παϊπαϊδ ἴπὰ ὑπ ἀπ 515. ὈΡ6 πθηγα νὰ 

ἥ - “ -Ὡ ι μΝ,, Ὁ - 5 ’ 

: γεγραμμένα διὰ τῶν προφητῶν ττιερὶ τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀανϑρωπτου" 
ς ’ - , κ 

92 παραδοϑήσεται γὰρ τοῖς ἔϑνεσιν χαὶ ἐμπταιχϑήσεται καὶ 
ς ΄ ν “Δ 

: ὑβρισϑήσεται χαὶ ἐμιτιτυσϑήσεται, 88 χαὶ μαστιγώσαντες 
}] - 2 - 2 

ἀποχτενοῦσιν αὐτόν, χαὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστήσεται. 
᾿ ᾿ δ Ν “γατ Ψ; - Ν Ὶ ΕἾΝ Τςς 

β 84 Καὶ αὐτοὶ οὐδὲν τούτων συνῆχαν, χαν ἣν τὸ ρημα 
- 2 - 2 , 

τοῦτο χεχρυμμένον ἀτι᾿ αὐτῶν, χαὶ οὐχ ἐγίνωσχον τὰ λεγόμενα. 
85 Ἔγέ δὲ ἐν τῷ ἐγγίξ ὑτὸν εἰς ᾿Ιεριχὼ τυφλός γένετο δὲ ἐν τῷ ἐγγίζειν αὐτὸν εἰς ᾿Ιεριχὼ τυφλὸς 
2 μ“ Ν ὯΝ - } ,ὔ Ν 

τις ἐχάϑητο παρὰ τὴν ὁδὸν προσαιτῶν. 80 ἀχοῦσας δὲ 
Ὦ, ἢ , υ ΄ » τῶν “- 2 , ὄχλου διαττορευομένου ἐπυνϑάνετο τί εἴη τοῦτο. 81 ἀττηγγει- 

Α - “Ὁ ν - ς λαν δὲ αὐτῷ ὅτι Ἰησοῦς ὃ Ναζωραῖος τταρέρχεται. 38 ὁ δὲ 
. 2 » ᾿ « 

ἐβόησεν λέγων ᾿Ιησοῦ υἱὲ Δαυείδ, ἐλέησόν με. 89 καὶ οἱ 
΄ ξς τ γῶ ἢ Ὁ - παράγοντες ἐπετίμων αὐτῷ ἵνα σιγήση" αὐτὸς δὲ πολλῷ 

- Β - μᾶλλον ἔχραζεν Ὑἱὲ “αυείδ, ἐλέησόν με. 40 σταϑεὶς δὲ ὃ 
2 “-" γ Ὶ Ν ᾿ - 9) ν 

Ἰησοῦς ἐχέλευσεν αὐτὸν ἀχϑῆναι τιρὸς αὐτόν. ἐγγίσαντος δὲ 

: 358 Ιοϑ, ἀϊθ μαηάβομγη ἀπ ΟἹ, Ιο5185 (15); (θ᾽ νοοαύν Ἰαυΐοί 
Βοπδέ βίθίβ (7 1η8]} Ιοϑ. 39 {Ἀυτραρρδπἄδηῃβ 416 Παηἀβομγι, δαταραρ'- 
Βαπᾶδηβ ΟἿ). 

58 Ῥυϊά]η ἀρὰ} τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ (ΧΙ Ὀοα ἢ οὔθ τῇ ἡμέρᾳ τῇ 
τρίτηΞξ 385 ἄὰ αἰδέτοι] προσαιτῶν, Μῖο Μο. Χ, 46, ἀαροροι ὅπ. ΙΧ, 8 
Βα αἰῃίσοπᾶβ. Υ,]. δυο [,6ϑ. ΧΙ͂Χ, 48 (61). 80 [αυγτρασραπαθῖη} δεα- 
πορευομένου, ὉΧ παραπορευομέγου; ὨϊοΡ γ δέος ἑαυτραρραπ Μο. ΧΙ, 20. 
ΧΥΎ, 29, ἄσοῖ Ηΐοσ 817 παρέρχεται --Ξ- βαϊτμραρΡΡῚΡ. 88 ἸΡ 15] ὁ δέ Ὁ οἵ 
- χαΐί; νἱθ!]οῖομε πδοὴ ἢ ροάπαοτί. ---- ὈΡυΠγορΙ 48] 5. σὰ 5π. ΧΎΥ͂ΠΙ, 84. 
40 [6618] ὁ ᾿]ησοῦς --- [610 1π Α. --- ὈΠΡ6 πϑῆνα γὰβ βᾶπ ἱπιπη8] ἐγγί- 
σαντος δὲ αὐτοῦ; ἴτητηᾷ συροβοίζί. ΑἸῇΆ]]9 πα 1βὺ 416. δίθ]απρ' σοηῃ ΡΠ, 
Υεὶ. ΧΧ, 160 ραπαιβαπάδπβ 4 Ρὰπ βᾶδπη. 
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Ρᾶπ ἱπηπΊᾶ, 8} ἴπἃ 41 αἸραπαβ: γα ΡΒ Υ]]618 οἱ ἰδυ)δαϑ 

10 15. αὰΡ: ἔγδυ])α, οἱ πϑϑαῖῆγαθ. 42 18} [8118 αἂ} ἅτ ᾿πητηδ: 

πβϑαϊῃν,, σ ΙΔ 61 η5 μοηδ σδηδϑ] ἃ, ρα Κ. 49. 18} 5.5 ἀββδῆν, 

781 Ἰαϊδύϊαα ᾿ηὰ Υ}] πα 0} 48 οἸβᾶ. 

Β1κ6 --- 225 {4} 8118 τηϑηαρθὶ ρα Βα γᾶ Π 61 σα! Πδ 261 ρΟῈΡᾶ. 
ΧΙΧ, 1 981 ἱπηρϑ] θ᾽ ρα η 5 Ρ ΙΓ 181} [ΔΙ γΘΊΚοη. 2. δῇ 

581 ΘἸ͵ηᾶ ΠΔΠΪΠ Πα δη8 ΖΓ Καῖ8, 580 γἂβ [Δατ ΙΔ 1618 

τηοίδ}}6, 18} γὰϑ σα θ]ο5. ὃ. 718}: βοκίἀὰ ραβαῖγδη [688 ΠγὰΒ 

ΥΘΒΙ, 18} πὶ τηδηΐα ἴαθγα Ἰηϑηδοθῖη., ἀηΐθ ναηϑύαι 1610118 γᾷ. 

4 18} ὈΙΡΙδρΊ]απ 8. απ] πϑϑύδϊρ' ἃηἃ ΒΚ Κα ΔΡΊΩ,, 6ἱ ΘΆΒΘΗΥΙ. 

ἰηἃ, ππΐθ 15 8ἃπα Ραΐα τηπηδῖαα βαρ ασσδη. ὄὅ 184} Ὀ1Ρ6 

48πι| ἃπῷ βϑιητηᾶ 5.84, ᾿Π58 ΠΥ ΠἋ5 ἴὰ}0 ΤΘΒῚ15. ΘΌΒΔΠΥ ἰΠ8ἃ 

78 4} ἀαὰ ᾿πητηᾶ: Ζακκαῖα., Βη] 1] 45 ἀἀ18}0 αὐδύθιρ', ΠΙΠΉΙη8, 
ἀαρὰ δὰ ἴῃ σάτα ΡΘΙΠδιηγηδ 5Κ8] [Κα υἱβᾶη. “6 18} 5] 01- 

Ἰαπα5. αὐδίαϊρ 18} ἃπᾶηδηη ἱπὰ [ΔΡΊΠπομα8. {7 18} σαβα ῃγδη- 

- 9. 

αὐτοῦ ἐπηρώτησεν αὐτὸν 41 λέγων Τί σοι ϑέλεις ποιήσω; 
ὃ δὲ εἶχσεν Κύριε, ἵνα ἀναβλέινψω. 42 χαὶ ὃ ᾿Ιησοὺῦς εἰἶστσεν 

᾽; Ὁ , Ω ς ; ἐς , Ν 

αὐτῷ «ἄναβλειμον, ἢ πίστις σου σέσωχὲεν σε. 48 χαν παρα- 
ἴω » -Ὁ " ἡ 

χρῆμα ἀνέβλειμεν, καὶ ἡηχολούϑει αὐτῷ δοξάζων τὸν ϑεόν. 
-- ΦἾ -Ὁ - 

Καὶ πᾶς ὃ λαὸς ἰδὼν ἔδωχεν αἷνον τῷ ϑεῷ. 
μὲ 

ΧΙΧ, 1 Καὶ εἰσελϑὼν διήρχετο τὴν “Ἰεριχώ 2. καὶ ἰδοὺ 
3) -Ὁ- ΡΥ 2 ’ 

ἀνὴρ ὀνόματι καλούμενος Ζαχχαῖος, καὶ αὐτὸς ἣν ἀρχιτελώ- 
Ν 3 , δι πτιλ 2 - Ν 2 “- , 

γης, καὶ ἣν τηλούσιος. 8 καὶ ἔζητει ἰδεῖν τὸν ᾿Ιησοῦν τις 
μῚ 3 7 Ὁ - 

ἔστιν, καὶ οὐκ δύνατο απτὸ τοῦ ὄχλου, ὅτι τῇ ἡλικίᾳ μιχρὸς 
5 2 

ἦν. 4 χαὶ προδραμὼν ξιιπροσϑεν ἀνέβη ἐπὶ συχομωρξαν, 
«' Ὑ] 9. τ [ω γ , ἊΝ ,ὔὕ ᾿ Ὁ 
ἵνα δὴ αὐτόν, ὃτι δχξίνης ἤμελλεν διέρχεσϑαι. ὅ χαὺ ὡς 
τ ΒῸΨΑΆ Ν ᾿ς τὶ 7 ΟΧΘ9 - - Ὧν ΞΟΝ ᾿ 
ἤλϑεν ἐπὶ τὸν τόπον, ἀναβλέψας ὁ ]ησοῦς εἰδὲν αὑτὸν χαὶ 
- , Ξ "ΝΣ , 

εἶσσεν πρὸς αὐτόν Ζαχχαῖς, σπεύσας χαταβηϑι" σήμερον γὰρ 
ἐν τῷ οἴκῳ σου δεῖ μὲ μεῖναι. 6 καὶ στιεύσας κατέβη, καὶ 
ς ὙΦ: ἍΠπ τΝ ’ ὌΨῸΦ ᾽ν “ 

ὑτιεδέξατο αὐτὸν χαίρων. 1 χαὶ ἰδόντες πταντὲς διεγόγγυζον, 

ΧΙΧ, 2 58}}] χαὶ αὐτός, νἰο ΧΥ͂ΙΙ, 16. ΥΠΙ, 41; Ὁ 961 οὗτος, 
10} γρ ,οὐ πἰο’, --τ- 81} ν85] χαὺ ἦν πὰν ὅϑἴπ 1, -- καὶ οὗτος ἦν; καὶ 
αὐτὸς αἱ. 4 ὈΙΡταρ]απὰ5. [0.0] προδραμὼν ἔμπροσθεν (δῖπ ΑΒΚ ἃ]. 
1} γρὴ οὔθ᾽ προσδραμὼν ἔμπροσθεν (ΟΉΗΤΗΥ 7) υἱὸν Ὀΐ νρῖ. Ζὰ 
ΙΤίιη. Υ, 24. --- 158] συροβοίχί, 6 εὐδία!) χατέβη; ἀι]αΡ 1δὺ πιομῦ ψ10- 
ἀργοὶ, 8, τὶ ΧΥ͂, 24, 
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ἀδηβ Δ11ὰἱὶ Ὀϊγοαϊἀοάπη αἰβαμδηβ Ραΐοὶ ἀὰ {γαν αι 8. ΤΠ ΔῈ 

σα [πὰ σα] πββα]]ὰμ. 8. βίαηδη 8. Ρὰμ ΖῈΚΚαΪαΒ (Ὁ 

ἀπ {γαα]η : 5ὰ] ΠΔΙ θα ὔα αἰσῖ 8. Π] Θ᾽ ἢἾ5., ἴγαπ]α., σα 11] }]6- 

ἀαίπη, 1} Ἰαθαὶ ἢν 18 πγὰ ἃ πο] οάα, Πάν] γὰρ] ἃ. 9. 4} 

Ῥὰῃ ἀὰ πηπιὰ [Θϑ8 βΡαΐοὶ ἰὴ ἀαρὰ ΠδβΘΙη8 βΔΠηδἃ 

σαγάα ὙᾺΡ, 
{{π|6 18} 88 58. ΑΥΔΠ ΙΔ ΠΪ8 δῦ; 10 1 ΔῈ ΒΈΠΠῚΒ 5Ϊκα τε 226 

Τη 8 Π8 ΒΟΚΊΔΠ 18} Πδ5] Δ ΡᾺΠ5 {ΓΠΠΒΔΠΔΉΒ. 
11. Αὖὐ ρα Παιβ]απ δ Ρὰμ ἴη Ραΐα Ὀ᾽Δα κα 8. 8} Ρ}1- βἰκα τς 227 

Κοῆ, ὈῚ Ραΐθὶ ποῖιγὰ [αἰ πβ ] 61 νὰ 1. ΡαΠύα 1πΔ οἱ 5.18 

5κα ἃ νοϑὶ ΡΒ ἀλμσ ΤαἹ ΟἽ Ρ8. σα θυ Κα] Δ. 

12 Θὰ} βᾶπ: πιϑπηὰ 511η185 φΟΘΔαΪπιηθ σαροίάα Δ18 πὴ ΓΝ 

ΓΗΔ 518 Ρπἀδηρα 7, 

λέγοντες ὅτι παρὰ ἁμαρτωλῷ ἀνδρὶ εἰσῆλϑεν χαταλῦσαι. 
Χ ΠΟ τ - Ξ Ν Ν , 2 Ν Ν 

8 σταϑεὶς δὲ Ζαχχαῖος εἰσχτεν πρὸς τὸν χυριον ἰδοὺ τὰ 

ἡμίσεια τῶν ὑπαρχόντων μου, κύριε, δίδωμι τοῖς πτω- 
-- Ἀ ᾿ 4 2 “- 

χοῖς, χαὶ εἴ τινός τι ἐσυχοφάντησα, ἀποδίδωμι τετρατιλοῦν. 
Ὕ νι ) - - 

9 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ Ιησοῦς ὅτι σήμερον σωτηρία τῷ 
2 

οἴχῳ τούτῳ ἐγένετο, 
2 δᾺ 

Καϑότι χαὶ αὐτὸς υἱὸς ΑἸβραάμ ἐστιν’ 10 ἤἦλϑεν γὰρ 
Ν - 3 - “» 

ὁ υἱὸς τοῦ ἀνϑρώπου ζητῆσαι χαὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός. 
7 -- - καρ 

11 “χουόντων δὲ αὐτῶν ταῦτα προσϑεὶς εἰττεν “ταρα- 
7, Ν φγδν Ν νιν Ἢ ς Ν Χ - 2 Ν 

βολὴν, διὰ τὸ ἐγγὺς αὐτὸν εἰναι ερουσαλὴμ χαὶ δοχεῖν αὐτοὺς 
, -ὁὦὦ »Ὃ7» - 3 

; ὅτι παραχρῆμα μέλλει ἡ βασιλεία τοῦ ϑεοῦ ἀναφαίνεσϑαι. 
Ὗ τ} 7 

Ξ 12 Εἶσχτεν οὖν ᾿“4Τνϑρωτσός τις εὐγενὴς ἐπτορεύϑη εἰς χώ- 
ος ραν μαχρᾶν, λαβεῖν ἑαυτῷ βασιλείαν, 

1 ἀὰ {τανδυγητ15 Τη8πΠ5 σΆ]Δ]Ρ ἴπ σαι; ἴῃ ραγα ᾿ἰϑὺ δἷηθ ἴῃ ἅθπ 
ἐοχί οἰπρθασιΠρῸΠ6 ρ]Ο5856 ΖῸΓ ογκΙστιηρ ΟΛΟΥ 6111056 (ἃ τηᾶπ8; ὙΘΙΡΊ. 1,6. 

ΝΟ ὝΠΙ, 49. 8 ραάα11Πα, ΟἹ, ρδἤδ!]]αι; 50 5ίαπα ἴῃ (ΟΥ ΠΕΠαΒΟΙΥΠ, 
' ἀοοῖ ἀὰ5 πὶ 150 γδαϊγχί. 

8 βάστα!" γα 114] ἀποδίδωμι τετραπιλοῦν ; ΔΡΥ ΘΙ ΟΠ ΘΠ ψοτύ- 
5(6]]ππρς, 16 ἴῃ αἵ. 9. βαπητηᾶ βάν αα]} τῷ οἴχῳ τούτῳ --- ΔῊ ἐν τῷ 
οἴχῳ τούτῳ. ϑοοίίΐου 226 Ρορίπηῦ ἴῃ ἄρῃ ἀρτῖροα ταῖν γοῖβ 10. 10 άπ 
ἔγα] ιβαπι8 5] τὸ ἀπολωλός, 5. Ζὰ 5. ΧΥ͂, 19. 12 ρναρρίᾶα-14π418] ἔπ ο- 
ρεύϑη εἷς χώραν μαχρών, ,0Υ φίοπρ' δου Ιαπα᾽; 5. ὮΡΟΥ ἄθη δΘΠΘΙΙ͂Υ Ζὰ 
ΧΥ, 1. Νὺτγ πῖον σαρρίαα [ἴν 144]. ---ὀ 18} ραναπᾶϊᾶα 511] χαὶ ὑπο- 
στρέψαι; ον σοῦβοιθ ἀΡΒΟΠτΘΙΡοΥ (οὔον ἅβογβοίζθι ὃ) πα }πὶ ἀηβίοββ ἀδγᾶπ,. 
ἀκ55, πασμάριι αἴθ ἀρτθῖθο Ὀουϊομύοῦ 15, αἴθ. αὐϊιχᾶρθ ἂπ 16 φυτὕοκὈ]61- 
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5ΚΡ --- 229 {84} ραγδπαϊαδ 51Κ. 18. αὐμαιϊθαμθ. βᾶη δῖ Πτιη 5]. ΚΔ Π5 

ΒΘΙΠΔΠ5. αὔρα 1Π1 ὑδῖ τι ἀ81105, 18} 48} ἀὰ τ: ΚΑΌΡΟΡ, ππΐθ 

1κ αηᾶπ. 14 10 ὈΔαΙρΡΊΔη5. 15. Π]αϊάθασ) 1η8, 78}. ᾿πϑ8πα1- 
ἀθαὰπη αἷσι δίδι ᾿τητηὰ αἰ ραηᾶδηδ: πὶ ΥὙἹ] πιῶ βᾶπᾶ θ᾽ αἀδΠο0η 

ἘΠῚ Ἰη518. 1 18} γᾷ} ὈΙΡ6 αὐναπαϊᾶδ, 51Κ αἰγα δα] Π] 8 Π 615 
Ρ᾽πἀδηραγα]α,, 14} ΠῚ Πα] γορ]αη ἀπ 515 ρ8Π5 Βα Κα 85 ῬδΙΤη6] 

αὐσαῦ Ραΐα 511π01,. 6ἱ σαι μηδ] 661 ἤν Πγ δι] χὰ} σαγδαγθα!. 

10 αδ1 βρη 88 {Ππιηϊδύα 4ΙΡαπηα 5: γα], βκαύθ βθῖη5. σἃ- 

γα ὐῶ ὑδὶΠ πη 5καύίαηβ. 117 181} 48} ἀπ ᾿πητη8 : γα118, σοῦα 

54 ]1Κ, αὖθ ἴῃ ΘΙ Π]ΔΙητηα ναϑὺ ὑπϊσουβ, 51]815 νϑ] ἀπ ηὶ Πἃ- 

Ῥᾶπα5. αἰαι ἰδῖμθη ὈδαγρΊη. 18 781} 481 ΠΡ] αἰ απ: 

ἔταπ]ὰ, 5καῦ8 Ρ61η5 σαγδαυηδα Πιηΐ βἰκαθϊδηβ. 19 480 Ρδῃ 
78 ἀὰ Ρδιηϊηδ: 184} Ρ 51]415. αἵᾶγτὸ ἤτηΐ Ῥδαγριη. 20 16} 

ΒΠΠῊ8 681 ΟἸρδΠη645: [τα], 581 588 βκαύθ βϑίηϑ, βᾶποὶ μαθδῖαδ 

« - 

Καὶ ὑποστρένναι. 18 καλέσας δὲ δέκα δούλους ξαυτοῦ 
ες ᾽} -»- -οὦο. 5“ 2 ,ὔ 

ἔδωχεν αὐτοῖς δέχα μνᾶς, καὶ εἶττεν πρὸς αὐτοὺς Πραγμα- 
Ὁ ΝΣ ΄-Ὁὖ- τεύσασϑε ἕως ἔρχομαι. 14 οἱ δὲ πολῖται αὐτοῦ ἑδμίσουν 

"ὡς ἘΠ θυ νον , χ δ  κἢ 2 Ων , 2 
αὐτὸν, χαὶ ἀπέστειλαν ττρεσβείαν ὀπτίσω αὐτοῦ λέγοντες Οὺ 

ϑέλ ῦ λεῦσαι ξφ᾽ ἡμᾶς. 1 καὶ ἐγένετο ἕν τῷ ἕλομὲεν τοῦτον βασιλεῦσαι ξρ᾽ ἡμᾶς. καὶ ἐγὲν ὃν τᾷ 
2 - ὍΣΕΣ , Χ , Ν Ὗ δγγανελϑεῖν αὐτὸν λαβόντα τὴν βασιλείαν, χαὶ ξεἰστεν φωνγη- 

- 2 - “ τος 9 2 ῇ 

ϑῆναι αὐτῷ τοὺς δούλους τούτους οἷς ἔδωχεν τὸ ἀργύριον, 
! - Ἂ -Ὡ ἵνα γνῷ τίς τί διεπραγματεύσατο. 10 7ταρεγένετο δὲ ὃ πρῶ- 

“ -Ὡ - 

τος λέγων Κύριε, ἡ μνᾶ σου προσηργάσατο δέκα μνᾶς. 
τ ἢ -Ὁ- δ »} ὯΝ - Ἅ, 

17 χαὶ εἶσχτεν αὐτῷ Εὐ, αἀγαϑὲ δοῦλε, ὅτι ἔν ἐλαχίστῳ πιιστὸς 
ΩΡ .}) ᾽ξ ἢ 7 ἘΣ, ον, γ ᾿ ᾿ 
ἐγένου, “ἰσϑι ἐξουσίαν ἔχων ὅπανω δέχα πόλεων. 18 χαὶ 
᾿Ξ; ς “4 ᾽ , ς - γ Ῥ.: , ἤλϑεν ὁ δεύτερος λέγων Κύριξ, ἢ μνᾶ σου δπτοίησεν 7τἕντε 

- Ὁ Ν ᾿ , Ν Χ , υ , Ψ 
μνᾶς. 19 εδἰστὲν δὲ χαὶ τούτῳ αι σὺ γίνου ξτάνω ττἕντξ 

γεόλεων. 20 χαὶ ἕτερος ἦλϑεν λέγων Κύριε, ἰδοὺ ἣ μνᾶ 

Ῥοπᾶθπ ἄἴθποῦ οΥοΙροπ ἀπ ὥπαᾶουτίθ ἀοπιροτηξθθ. ΘΔΠΟΥ ὙΔΏΤΒΟΒΘΙΠ]1Οἢ 
ΔΘ. ἀοΥ συαβαΐζ γοη αἰϊτα γογ5 1ὅ. ϑϑοίϊοπ. 229 Ὀθριπηΐ ἴθ ἄοη ἀθτΙροπ 
ἨΔ ΠΟ στ θη. τηϊῷ γογ8 18. 18 υπί0] ἕως ἘΒΟῊΗΜ. οὐ, ὅποι ἴὉ νρ ἄσπι, 
ἄοποο -- ὅῖπ ΑΒΏΙ, ἐν ᾧ. ---α 1] συροβοίχί. 15 ἮὮνα Ὠναυ]σαῃ ραναῦτῃ- 
(6417 τίς τί διεπιραγματεύσατο ,ὙῸ5 οἷπ Ἰοᾶου ϑγαυ οϊ(οῦ πα ρθ᾽, βίπηρος- 
τη 556. ἅπᾶογιπηρ ΠΟΥ 5 σι οὔτ, 17 ἴῃ ἸοΙθΠ]Ἰαπιπηὰ γαϑύ {γ]ρΡρῪ8)] ἂν ἐλα- 
χίστῳ πιστὸς ἐγένου; ,(1π ππιοάϊοο’ ἔτ ,ἴπ τηϊπῖτηο’ παθθπ 10 }} Ὁ ὁ ἢ νρ'. 
ὙΊΘΙΤΟΙ ἢν Ταρ ἄοπι ΠΟΥ βούζου ἴπι βϑῖπον ο ΘΟ ΒΟ θη. Πα Π ΒΟ ἢν "Ὁ οἷπθ πο} 
Μι. ΧΧΥ͂, 21 ροᾶπαοτίο Ἰοβαγύ νοῦ: ἐπὶ ὀλίγα ἧς πιστός." 



Γό85 ΧΙΧ. δὴ 

σα] ασΊἀλπαὰ ἴῃ ἰαπῖη; 21 οἰ γὴ8 ἃὰκ μὰ Κ, ππῦθ πηδπηηὰ 

Βαγατι5. 8. Πἰμ}β8 Βα πὶ ἸαρΊαθθ, 18} ΒΗΘ ῚΡ18. Ραῦοὶ Ἰ 881- 

βοβί, 990. 718} 4} ἀπ ᾿ἰπηπιὰ : τι. πη θὰ ΡΟΙ Πα τηὰ βύο]α ΡῈΚ, 

ἘΠ56]]ὰ 5ΚᾺῚΚ ἰὰ Ἰαΐα ; ΥἸδθῸ5. Ραΐθὶ 1 τηλπμὰ ΠΥ ῈΒ. 11], 

ἰδ ηβ Ραΐοὶ αἰ Ἰαριὰ, 18} 5πθ Ραμ θ Ραΐθὶ ἢ Β8180; 

28 18} ἀθῆγο πὶ αὐϊαριοθ. Ραΐα 511π0} χηθὶὴ αι ϑκα απ ὃ 

78 αἰπηὰ πα τὶν γοκτὰ σα] αιιϑιἀθά]αι Ραΐα. 24 18} ἀπ βαΐπὶ 
[απταβία ἀπ η) (}: Πἰμ1}0 αἵ ᾿ητηὰ βᾷηὰ 5ικαῦ 18} 1010 

Ραϊησῖα ΡΒ ἰαϊϊαῃ ἀ 1105. Πα Ραμ απ. 20. 18} φοΡᾷῃ απ Ἰ]η]ηἃ : 

᾿ ἴγαπ)]α, μα θα] τ] πη (1108. 
] 30. ΟΙΡὰ 1115 1218. βαύθὶ ΠΥ.) τη 6} Πα θα ἄδπθ οἸ θα ἃ, 5] Ξε 280 

1Ρ αἵ βαμημηὰ ἀμ μα θ  Πα1η 781} μαῦοὶ πὰ θα 1} αἰπὶπηα αἱ ἰχωτήδι τ 

57 ΑΡΡᾶπ βυθβθᾷι ἢ]απα5. Ἰ ΘΙ ΠΔ η8 781 Π8 8, Ρᾶ161 ἢ] 518 “- 281 

« Ύ 2 , Ἔ , δ: ΄ , 
σου, ἣν εἶχον ατιοχειμένην ὃν σουδαρίῳ: 21 εἐφοβουμὴν γὰρ 

« » Ε δὴ Ἕ "ὔ «“ 2 " Ν 
σε, ὅτι ἀνϑρωτίος αὐστηρὸς εἰ, αἰρδις Ο οὐχ ἔϑηχας, χαὶ 

-- ͵ Ὁ -« 2 - , 

ϑερίζεις ὅτι οὐχ ἔσπειρας. 22 λέγει δὲ αὐτῷ Εχ τοῦ στὸ- 
’ , ν --- γ7 [σ᾽] ᾿ Ἂ Κ᾿ ἢ { 

ματὸς σου χρίνω σε, τιονηρὲ δοῦλε, ἤδεις οὐεέ ἐγὼ ἀνϑρωτίος 
) ’ 3 27 4] 2 2 Ν { , « 2 

αὐστηρός εἰμι, αἴρων ὃ οὐχ ἔϑηχα, καὶ ϑερίζων ὁ οὐχ 
γ ᾿ ν Ἀν , 2 ΒΩ Ἁ Ν »} , γ Ν 

ἐσπειρα 28 χαὶ διὰ τί οὐχ ξδωχᾶάς μου τὸ ἀργύριον ὃτ7ιι 
, “- ἣν θένα, ἊΝ Υ Ν , Ν ἌΣ Ἑ ΨΣ ς . 

τρατιεζαν; χαὶ ἐγὼ ἐλθὼν σὺν τόχῳ ἂν ἔπιραξα αὑτὸ. 24 χαι 
τ Ξὲ - ) ) ἘΞ “Ἄι ῃ 

τοῖς παρεστῶσιν εἶχιεν “Ἴρατε αἀτί αὐτοῦ τὴν μνᾶν καὶ δότε 
- Ν δέ; - γὔ Ξ 1 ἃ Ν ΙΣ ν ἐξ "Ἀν κυ 3}: τῷ τὰς δέχα μνᾶς ἔχοντι. χαὶ εἶσχτον αὐτῷ Κύυριξ, ἔχει 

δέχα μνᾶς. 
ν - Ν - ω , 

26 “έγω γὰρ ὑμῖν δὃιι “ταντὲ τῷ ἔχοντι δοϑήσεται, 
}] ᾿ .Ν “- ΣΙ Ω τ λψου 2, 3 τ ν στ 2 ο- 

απτὸ δὲ τοῦ μὴ ἔχοντος χαὶ ὁ ἔχει ἀρϑήσεται ἀτι᾽ αὑτοῦ. 
ἃ . ), , Ι 

21 Πλὴν τοὺς ἐχϑροὺς μου ἐχείνους τοὺς μὴ ϑελησαν- 

20 ρμαϊαριἄδηδ, 80 τἱομίρ ΟἿ, πᾶὸ ἀποχειμένην; 416 Βαμαβο ΧΗ 
πὰ ἀ16 ἄρτίρσθι ΠΘΥαι ΡΟ ρἈ]αρὶα ἴη8. 22. Υἱβδ868, 416 πα βοθυ 
ΥΙ55615. 

22 18}} 480} λέγει δέ Α; οὔθ 118 Ὑυ]ῆ]α λέγει Μι6 δῖα. ΒΙ,ἃ γνρ 
πᾶ 186 14) παοῖι { (Ὁ 66 1 ,οὐ αἰχι6᾽) συροβοίχί Κὶ. Ζζὰ Υ͂, 1. ---- Π56]]ἃ 
5ΚΑΙΚ 141} Ἰαία] πογηρὲ δοῦλε, ἃθοῦ ἔ (ποι Μύ. ΧΧΨΥΝ, 26) ,β86γν6 πϑημπᾶδπι 
εἴ ρμίχογτ. 298 ἄυ εἰκαθί,αμ)] ἐπὶ τράπιεζαν; ,1ὰ ἄθῃ ΘΟΒΒ]Θγη᾽; 1,.Ὁ}}6 
γερο! 1 Ο. Χ, 20 αἱ βκιίαιπ. ἐν μαχέλλῳ. --- 18] καί; 65. ἔθ} ἐγώ. 
- ραϊαιΒβἀοα]αθ Ραία] ἄν ἔπραξα αὐτό ὨΒΕ οοὐ 1ὃὈ} νρ --- ὧἀν αὐτὸ 
ἔπραξκ. 21 ἀρῇθᾶι βυθβαὺυ}] πλήν; νεὶ]. ΧΥΠΙ, 8. 



88 Τλιοὰβ ΧΙΧΣ. 

γ] ἀθάπῃ Τ}}ς Ρ᾽πἀδηθη τὰν 5158, ὈΥ]ΟΡῚΡ ΠΟΙ ἸὰΠ πα ΠΗ} 
[γα 1118. 

510 τς 3832 28 8}: αἰβαπ 5. Ραΐα 144] ἔπι, πϑρασοδηβ ἴῃ Ταΐτι- 
τἰς 11Ὁ ΔΘ] ΙΩᾶ. 29. 8} γᾺΡ ὈΪΡ6 πῆγα γὰβ Βορβίαρθιη 18} ΒΘρὰ- 

ΠΠ]1η, αὖ [αἰσοαη]α Ραῦοὶ Παϊται Δ1]6ν}]0, ἰπϑαηαϊάα ὑγδῃ8 
᾿ΒΙΡΟΠ])6. 561π81Ζ6. 80 αἱρᾶπαβ: σαροαῦβ 1 βῸ ὙἹρ αν ῬῸ Παΐμι, 

ἴῃ ΡΊΖΑ 16] ἱπηραροδη δ η5 ὈΙρΊ αὐ 5 ΤᾺ] Δ 5118. σΑ ΡΠ ΠΆΠ8, 

δηδ ΡΔΙΏΠΘΙ ΠΗ] ΔΙ ΠΒΠῸΠ ΑἷΥ Τ]Δππὸ 580; Ὡπαρὶπάλπαδηθβ ἱπᾶ 

αὐδα 1}. 51 184} 1404] γα Ἰρ]5 [τ] Ππᾶ]: ἄπῃγο ἃπαθίη- 

αἸΡ ὃ. 5υὰ αἸβα1.5 ἀπ Πητηὰ Ραΐοὶ [Γδπ]8. Ρ15. σα Ϊγ 61}. 32. οα]οὶ- 

Ρᾶπαάδηβ βᾷη Ρὰϊ ᾿πϑδπαϊάδηθ Ὀϊροίαη, ϑγᾶθυο (ὉΡ ἄπ ἴπι. 
93. ΔηαΡΙπἀδηᾶδιη βὰπ ἰπὶ 4ΘΡαΠπ Ρὰϊ {ταυδπβ μῖ5 ἄὰ ἴπι: 

᾿ ον ὡς πμβυΟῚ 2 Ν 7, ὲ Ἂι 7: 

τὰς μὲ βασιλεῦσαι ἕπτ’ αὐτοὺς ἀγάγετε ὧδὲ χαὶ χατασφάξατε 

ξμηεροσϑέν μου. 
- ) , 

28 Καὶ εἰπὼν ταῦτα ἐπορείετο ξμσεροσϑεν, ἀναβαίνων 
, ει Ν εἰς Ιεροσόλυμα. 29 χαὶ ἐγένετο ὡς ἤγγισεν εἰς Βηϑσφαγὴ 

Ν , ἣ ἈΠ Π}) . , 5 , 3 , 
χαι, Βηϑανιαν ττρὸς τὸ ὁρος τὸ χαλούμενον ἐλαιών, ἀτπτεέστει-- 

'ς - - ) Ὁ ξ΄ ΒῚ ἐς ς “ Ἄ ἣν 

λὲν δυο τῶν μαϑητῶν αὐτοῦ 80 εἰπών Ὑπάγετε εἰς τὴν 
ἰξῇ , [ - χατέναντι χώμην, ἕν ἡ εἰσπορευόμενοι. εὑρήσετε τιῶλον δεδε- 

, τ ἐν τι ἡ ςν ἃ , 2 ,ὔ ΠΣ ΤΙ , 
μένον, ξφ᾽ ὃν οὐδεὶς στώποτε ανϑρώπων ἔχαϑισεν" λύσαντες 

2 ὍΡΑ 3. Ἐπ ΞΥΘΔΑ ον αν γ - Ν , τ, 
αὑτὸν ἀγάγετε. 81 χοὺὶ ἕὰν τις ὑμᾶς ἐρωτᾷ Διὰ τι λυξτε; 

-Ὁ- 2 Ὡ 4 7 - 2 

οὕτως ἐρεῖτε αὑτῷ ὅτι ὁ χύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει. 82. ἀπεελ- 
7 2 ξ  ἕ 2 -»Ὕ 

ϑόντες δὲ οἱ ἀπεσταλμένοι εὗρον χαϑὼς εἶπεν αὑτοῖς. 
,» ᾿ δ χρρῳ Ν - δ ς ΄ 2 - Ν 

359 λυόντων δὲ αὐτῶν τὸν πῶλον εἶπον οἱ χύριοι αὑτοῦ πτρὸς 

29 αὖ, αἴθ Βαπαβοῃ τη ἀπ ἀ16 ΠΘΥδιιβροθο αἱ, γὰ8 ΘΟΘΥ ΖῈΠῚ 
ΑὙἹθοΒΙβο θη. ποο χὰ Μο. ΧΙ, 1 ραβϑύ, 81 Ἰραῖβ, 416 μαῃαβον ἀπᾶ 
Ὧ16 ἨΘΥΔΌΒΡΟΌΘΙ 1η415, 5. Ζὰ ΧΥ͂, 22. 

28 ἔταπι] ἔμπροσϑεν; [τῶ ΠῸ1' ΠΙΘΥ ἃ]5 ἀάγου; ἔταπηῖ5 ο, ΧἼΠΙ, 12 
Δ 5. ἔγΓΆΤη15. σΆ1410 προέχοιγψγεν απ Μο. 1, 19, Ὑγ65ΠᾺ]0 πιὰπ ἃ0]. ΠΊΘΥ, 
Ὑ1ΘΌῸ] ΟἾΠπΟ συππᾶ, ἔγᾶτηϊθ ραρραπᾶθ [τ ἔγαπι ἀβραρραπθ σὰ ΒΟΠγ θ6 ἢ 
γΟΥΡΘΒΟΒ]αροι μαΐ. 29 Βορϑίαροϊη] Βηϑσφαγή ΒΌΓ -- δΒηϑῳαγή, Βητ- 
φαγή οοῖ. --- ΒοΡδηΠ]1η] Φηϑαγνίαν; ἀϊοροῖθο ἔουτα {Πι. Χ7], 1. --- 4160]0] 
ἐλαιών, 8. χὰ Μο. ΧΙ, 1. 80 {π|8η 4511418] πῶλον; Ὁβ᾽]αὰ8 ἃ15. ΟΥ̓ 
Τία]α; ὁ5. ἢπάοί 510} ἴῃ 1{ΡῚ γρ, --- αὐ(}1}0}] ἀγάγετε; ἄθον ἄθπ Ρ] χα] 
(Οῦθη80 31 Δηαθιη41}) 5. σὰ Μο. ΧΙΥ͂, 18. 82 Μ|Ον0 ἀϊοβοπι γϑῦβο Ὀθρὶπηῦ 
ἴῃ ἄπ ἀρυῖροη Πδηἀβο νυ Ἷ0η βοοίίοη 238. 38. ἴπ} αὐτῶν; 65 [61 τὸν 
σι λον. 



πιο ΧΙΧ. 9239 

ἄσπγο ἁπαθιπἀαῖβ βὰπα {1} ὃ 84. 10 οἷ58. αθρὰμ: [γ}1ὴ 

Ραῦγϊ5. Ρὶ8. ἰδ. 
δῦ 7} αἰζα αι Ραμα {Πὰπ Τοϑῖια 18}} τἰϑγαϊ θα Δ 8 518 --- 288 

γαβί]οβ βϑῖποβ ἃπὰἃ Ρβᾶηὰ [π]ὰῃ πβϑαυ! ἀθάτπιη [θ8π. 80 σαρρῆης- οι ὯΝ 

ἀἴῃ Ρᾷπ ᾿πππηὰ τὐἰδίγαν! ἀθ ππι Υ ἀβ] 0 ΒΘΙ Πα 11 ἃπὰ Υἱρὰ. 
ὃ1 ΒΡῈ βᾶᾷμ 15. πῆγα γὰϑ Ἰᾳραη αὖ θα ]}1ὰ ΡῚΒ [8]17-- 5] --ς 384 

σι} 15. ἀΙογαθαστηθ, ἀπριηπιη ΔΙΆ ΚΊΟ πιὰπᾶροὶ ΒΙΡΟΠ]Θ [ρὶ- Μὸ ἢ 

ποπᾶάδηβ πα χ]αη σα 5] θη] τ ΚΊ]αἱ ἴῃ 1] 110. Ρ0761 ΒΘ γα 

πα ίθ, 38. αἰβαμάδηβ: μιαρὰ δὰ αἰπιαηὰ Ρ᾽ ἀλη 8. ἴῃ ΠΔΠ.]Π 

[γα] η5, σαγαῖγθὶ ἴῃ Πἰηλῖπὰ 7181} γα] θὰ5. ἴῃ ΠΔΕΠΙΒ 78]. 

89. 728} ϑυσηαὶ ΕἈΥΘΙβαϊθ τι8 ΡΙΖϊ ππὰπᾶρθὶη ΟΡ (816 --- 28 

ἱπητηᾶ : ̓ἰαϊβαυὶ, 581 βαΐϊπη ΒΙρΡΟΠ͵διη βοὶπμαῖμ. 40 788} Δα Παΐ- 

απ 4} ἀὰ [πη]: 

αὐτούς Τί λύετε τὸν πῶλον; 84 οἱ δὲ εἶπον Ὁ κύριος αὐτοῦ 

χρείαν ἔχει. 
95 Καὶ ἤγαγον τὸν στῶλον πρὸς τὸν Ἰησοῦν χαὶ ἐπιρί- 

ἱναντες τὰ ἱμάτια αὐτῶν ἐπὶ τὸν πῶλον ἐπεβίβασαν τὸν 

Ἰησοῦν. 806 πορευομένου δὲ αὐτοῦ ὑπιεστρώννυον τὰ ἱμάτια 
ἑαυτῶν ἐν τῇ ὁδῷ. 

81 Ἐγγίζοντος δὲ αὐτοῦ ἤδη πρὸς τῇ καταβάσει τοῦ 

ὄρους τῶν ἐλαιῶν ἤρξαντο ἅτιαν τὸ “τλῆϑος τῶν μαϑητῶν 
᾿: χαίροντες αἰνεῖν τὸν ϑεὸν φωνῇ μεγάλῃ περὶ πασῶν ὧν 

εἶδον δυνάμεων, 88 λέγοντες Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος βασι- 
λεὺς ἐν ὀνόματι κυρίου, εἰρήνη ἐν οὐρανῷ χαὶ δόξα ἐν ὑψί- 

Ξή στοις. 

ς 89. Καί τινες τῶν Φαρισαίων ἀττὸ τοῦ ὕχλου εἶσταν τερὸς 
. 2 ’ ’ ΎὝ ,ὔ - - Ἁ 

ἵ αὑτὸν “Ιιδάσχαλε, ἐπιτίμησον τοῖς μαϑηταῖς σου. 40 χαν 
ἊΝ ΙΝ ᾿, ὁ 2 »Ἣυ 

απτοχριϑεῖς εἰστεν αὐτοῖς 

851 10441}1π, 850 ἀ16 Πδηαἀβομυῦ,; ΟἹ, Ιἀ44]]1π; 1Ὁ- σὰ δ΄, α1580 
»ἈΒοηΚαπρ᾽, 160 Μογοσ Ὁ. ὅ08. ΡοζΖοὶ, ἅϊθ βαπάβοῃυ Ἕν ΡοΖΘ. 

--- -... 

Ἷ 34. 40Ρὺ5]} εἶπον ἘΕΟΗ ὁθύ 661] --- εἶπον ὅτι. 8 Ῥαπὰ {|8}]} 
᾿ τὸν πῶλον; Ὁ χαὶ ἀγαγόντες τὸν πῶλον, 6 ,6ὺ δἀδυχονταπῦ Ρυ]]απη᾽ --- 

ΠΩ αὐτόν. ὙΥ ΔΠτ ΒΟ οἴ ΠΗ ΟΒ ἰδὲ Ρᾶπᾶ ἔα] πὶ Ἰττ θτα 168 ἃὰ5 85 ἩΠΘΙΠΟΥ Βοταίθῃ. 
δὴ. -- ναβϑίοβ 561η085] τὰ ἱμάτια αὐτῶν Ὦ [ὦ προ ἑαυτῶν τὰ ἱμάτια, 
Ξ5. ἄσοῖ 5. ζὰ Με, ΥΠ|Ι, 3. 537 410 Κ70 πιᾶπᾶροὶ}] ἅπαν τὸ πλῆϑος; νρῖ. 48 

πὰ ΤΥ, 22, 40 βΒοοίΐοι 250 θοριππύ βοηϑύ τηϊύ ὙΟΥΒ 41. 



240 1ποὰ5 ΧΙΧ. 

54 --- 380 ρα ᾿χυ]8 Ραῦθὶ Ἰᾶθὰϊ βᾷϊὶ 5]ασαπμᾶ, ϑἰδίποβ. Πτορ]απᾶ. 
41 781} 5.η8561 Πθῃγἃ νὰϑ, βαβα Πγη 5 ΡῸ Ὀδαγρ οαϊρτοῦ Ὀ] 

Ρο 42 αἰἱβαμαβ βαΐῦθὶ 10 υἱββθ 615 18} βὰὰ ἴῃ Ρδιηπηᾶ ἀδρἃ 

Ρθἰπαϊητη ΡῸ ἀὰ ραγδ"})]α ᾿οἰπαηημηδ! ν᾽ πὰ σαϊα]ρὶη ἰδὺ 

ἕδατα ἀαραμῃ βθὶηδῖη 48. βαΐθὶ αἰμηδηὰ ἀδρῸβ ἃπῷ Ρᾳ8, 78 ἢ 

ὈΙργα θᾶμα Π]Δ 45. ρθη] οὐαθ81 ΡὰκΚ 141} Ὀϊδύαπαδπα μὰ 18} 

ὈΙναΙ θ]αμπὰ Ρὰκ ΔΠ]ΔΡΤΟ, 44 18} διγ}ὰ1 ΡὰκΚ οὶ θη]απα 18} 

θαγπὰ ροῖηδ ἴῃ Ρ8, 

512 --- 2317 8} Πἰ Ἰοίαπα ἴῃ Ρὰ5 ϑὕδιπ δηἃ 5! ηδ, 

51}) ---- 288 ΪῺ ΡΙΧΘῚ 1 πἀΐκαηβθοθ βαύα τη6] Πα 561 815 ΡΘΙΠΔ1Ζ0Β. 

ΜῸ ΙΣῚ (5. 18}: ρὩ]ΘΙβαπᾶθ. ἴῃ 81} ἀπράπη ἀβναῖτρδῃ Ρᾶηῃ5 ἢ αθαρΊΔη- 

ἀδη5 ἴῃ 1281 18} Ὀπρ]απμαάδη8, 46 αἰρᾶμαβ α΄ ἴηι: φΆΠΊ6]0 

ἰδῦ βαΐθὶ οι 18 Τη6]η5 σΆγΒ. Ὀ1ΪΔῸ ᾿ἰδῦ; 10 118 1πη8 βαΙ ΣΝ ὁπ 

ἀπ Πρ τ]ὰ Ρῖαθ6. 

- ! ὰ , , 

““έγω ὑμῖν ὅτι ἐὰν οὗτοι σιωπήσουσιν, οἱ λίϑοι χεχρά- 
Ν ς Ὑὔ υ Ν Ν έ 27, 3 ᾽ 

ξονται. 41 χαὶ ὡς ἤγγισεν, ἰδὼν τὴν πόλιν ἕχλαυσεν ὅτι 
ας , « ὌΧ 3. Ν Ν ᾿ ΞῈ ον ἐοδνΣ νλὰ 

αὑτὴν 42 λέγων ὅτι δὶ ἔγνως χαὶ σὺ χαιίγεὲ ἕν τῇ ἡμέρᾳ 
Ἄ Ἀ ἈΝ γ ᾿ - ν Ν ΠῚ ͵ 3 ἈΝ ᾿. 

σου ταύτῃ τὰ τιρὸς ξιρήνην σου" νῦν δὲ ἐχρυβὴ αττὸ οφϑαλ- 
- ἼΡ» ς! ΓΙ :- ὑπ ,ὔ Σ Ν ’, , Ν 1 - 

μῶν σου οτι ἥξουσιν ἡμέραι ἐπὶ σέ,. καὶ τιεριβαλοῦσιν 
, ’ 

οἱ ἐχϑροί σου χαραχά σοι χαὶ περιχυχλώσουσίν σὲ καὶ συνέ- 
" - 

ξουσίν σὲ παάντοϑεν, 44 χαὶ ἐδαφιοῦσιν σε χαὶ τὰ τέχνα 

σου ἐν σοί, 
. 2 γ Καὶ οὐκ ἀφήσουσιν ἐν σοὶ λίϑον ἐπεὶ λίϑῳ, 

2 γε . 2 Ν - - 
νϑ' ὧν οὐχ ἔγνως τὸν χαιρὸν τῆς δπισχοτῆς σου. 

ἈΔΟ ΑΝ τ 7) Ν θκς πον ὁ Ν 2 ξς 2 7 2,7 ἊΝ λ Ὁ 

4Ὁὔ χαὶ εἰσελϑὼν εἰς τὸ τδρὸν ἤρξατο δχβαάλλειν τοὺς ττωλοῦν-- 
᾽ “- 7 « Ν - Ὑ 

τας ἐν αὐτῷ χαὶ ἀγοράζοντας, 40 λέγων αὐτοῖς Τέγρατιται 
ς Ἵ ’ὔ τ ον - 7 ᾿ , 

ὅτι ὃ οἰχός μου οἶχος τιροσευχῆς ἔστιν" ὑμεῖς δὲ αὐτὸν ἐϊεοιή-- 

σατὲ σττήλαιον ληστῶν. 

46 ΠΙΠΙρυ]α πὸ Μο. ΧΙ, 11, ἀ1θ6 παπάβομυ Π]θρυ]α. Κ΄. 1.60 ΜϑυοΣ 
Ῥ. δ1ὅ. 

42 Ρ Ὑ]Β56 4615 18} Ριι ἴῃ Ραπηπιὰ ἄαρα Ροϊπαπιπιὰ] εἰ ἔγνως χαὶ 
σὺ καίγε ἐν τῇ ἡμέρᾳ σου ταύτῃ Α ἰἴΐ Υρ᾽, καίγε [6810 πὶ Οοὐίβοθοι, 
νγῖθ ἢ οἵᾳ --- δα ΒΌ], εἰ ἔγνως ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ χαὶ σύ, 48 Ραίο]]} 
ὅτι νὸπ ἄθπι ὥροιβθίζου αἷθ, ἄλθ8᾽ ροίαββί, 10 (6. 31 Πρ] ν ῬΆ Πρ Ίη 
Ὀονγοιϑ. 44 ϑϑροίίουῃ 288 Ὀθρίπηΐ βοπβϑί πιΐν γθῖβ 46. 48 θ140] προσ- 
ευχῆς; ῬΙυγῺ] χὶθ Μο, ΧΙ, 17. 
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41 71}1} νὰβ [Ἰαϊβ]απθ ἀασα ὨΝΔΙΔ,Ή6]1 ἴῃ Ρὶχαὶ 11}; 1} 51} --- 289 

Ραὶ Δα πλϊβίύα 5. οὐ] 5. 18} ὈΟ αν] 08. βοκί θά πὰ πβαϊδί)δη εν η 

Ἰὰι Ρὰϊ {γι ϊβίδηβ μηδ ρ ΙηΒ, 48. 1} πἰ Ὀἱρθύπθῃ νὰ οαϊὰ- 

γι ἀραοῖπα ; τηὰπαροὶ ἃπῖ ἃ]α ΚΊο Πα]λαϊάα ἀὰ Παιιβ]αη ἸΠ]]ηδ. 

ΧΧ, 1. Ζ248}} γᾷ} ἴῃ Βα ηπὰ ἀαρθ Ἰαϊ]ηὰ 16 ἂὖ [818-- βηι --- 240 
Ἰαπᾶϊη πππιὰ ΡῸ πηὰπαρθίη ἰπ 1} 78} γα] ηου]α πη, αὐδίο- 1. 151 
Ραμ ΜΡὰαϊ ουα]ληβ 18} ὈΟΚΑΥ]ΟΒ 110 Ραΐϊμη β᾽ηϊϑύαηημ, 2. 18}} 

46 Ρὰ. ἀπ Ἰμηηϊὰ αἰραμάδηβ: αἷρ ΠΠ518, ἴῃ Πνδημηὰ γνὩ]α  ἢ]0 

Ραΐα δα), ἰρθρὰὰ ᾿νὰβ ἰδὺ 8801 ρα Ρ8 βαΐα γδα [1 Ὁ 

8. πα Πα ἤΠλμθ Ρὰη ἀὰ}Ρ ἀπ ἴπι: [Γὰ] πη 1218 18} 1 8118 

γΔαΣ 5. ἃ αἸΡῚΡ τηἶδ: 4 ἀδπ ΘΙ η5. ΙΟΠΔΠΪΒ. ἀΖ21}} Π]Πλ]η8ἃ 

᾿ γὰβ Ῥᾶὰπ τ2}}}} ΤΠ ὕ 0 οἷβ βαμύθαμηη 11} 518 Π11580 
αἰραπάδη5. Ραΐοὶ 1α θα] αἰβᾶη : 18. ΒΙ πη, ΟἸΡῚΡ : ΦΡΡᾶμ ἀαπγθ 

εἶ πὶ σα] θα} πηγὴ ἢ ὁ ἴθ 1808] αἰ ΡΠ: 115 ἸηΔηΠη8 11, 8118 

: 80. ΤΠΔΠΩΡΘΙ 5ἰαϊηδη) ἀἰγα}Ρ ὉΠ518; ὑρογαθα ρου ]απα 

Ἀ ΕΥ̓ ’ - ξ Ων Ὁ 

: 41 Καὶ ἣν διδάσχων τὸ χαϑ' ἡμέραν ἐν τῷ ἱερῷ" οἱ 
- - 5 ’ - Ἵ ν « 

, δὲ ἀρχιερεῖς χαὶ γραμματεῖς ξζήτουν αὐτὸν ἀπολέσαι καὶ οἵ 
᾿ - - - 2 , 

ι, πρῶτοι τοῦ λαοῦ, 48 χαὶ οὐχ εὕρισχον τὸ τί ποιήσωσιν" 
ν 2 - 

᾿ ὁ λαὸς γὰρ ἅπας ἐξεχρέματο ἀχούειν αὐτοῦ. 
-Ὁ “-- - 7ὔ 

ΧΧ,Ὶ Καὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν ἐχείνων διδάσκον - 
Ρ] -- Ν - ες - .-- 

τος αὐτοῦ τὸν λαὸν ἐν τῷ ἱερῷ καὶ εὐαγγελιζομένου, ἐττιέστη- 
τ « - - - 

σαν οἱ ἱερεῖς χαὶ γραμματεῖς σὺν τοῖς πρεσβυτέροις, 2 καὶ 
- ν Ἄ -Ὁ- -Ὸ 

εἶπον τιρὸς αὐτὸν λέγοντες Εἰττὲ ἡμῖν ἐν στοίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα 
- Ἂ ς “ ,ὔ Ἄ 

σεοιεῖς, ἢ τίς ἔστιν ὃ δοὺς σοι τὴν ἐξουσίαν ταύτην; ὃ. ἀπτο- 
ω,Σ) Ἢ ΕΥ̓ Ν Ρ] ͵7 7 ,ὔ [π - 5 Ν ο! 

χριϑεὶς δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς Ἐρωτήσω ὑμᾶς κἀγὼ ἕνα 
γι ΤῊΝ , ΤΣ Αἢ . , ᾿ γ) - 
λόγον, χαὶ εἰχεατέ μοί 4 Τὸ βαττιτισμα Ιωαννου ὲξ οὐρανοῦ 

ἦν ἢ ἐξ ἀνϑρώπων; ὅ οἱ δὲ λογί ἡπὶς: ὶ ἦν ἢ ἀνϑρώπων; οἱ δὲ συνελογίσαντο τρὸς ξαυτοὺς 
η 9 ς; ὝΝ ΒΙ Ἂ ἊἋ “"Ἵ γ - Ν , τ ἢ 2 

λέγοντες ὅτι ἐὰν εἴήτωμὲν Εξ οὐρανοῦ, ἐρεῖ Ζιὰ τί οὖν οὐχ 
Ύ ᾿] - , 2 - 

ἐχειστεύσατε αὐτῷ; 0 ἐὰν δὲ εἴπτωμεν ἘΣ ἀνθρώπων, πᾶς 
[4 ηῚ Ἁ ς - ν» 

ὁ λαὸς χαταλιϑάσει ἡμᾶς" τιετιξισμένοι γάρ εἰσιν Ἰωάννην 

ΑἹ ΔΝ πἸβίδ 5] 8. Ζὰ 1Π|,2. 48 ὮγναᾺ] τὸ τί; τό [610 νίθ ἴῃ Ὁ. 
- ἀὰ ΠΒαιβίαη πηπιὰ}] ἀχούειν αὐτοῦ Μ, Ὁ αὐτοῖ ἀκούειν --- αὐτοῦ 
ἀχούων; ἄοοιι γ6]. ΧΎΤΙΙ, 80. ΧΧ, 8. αἷμῖβ. νδιγαϊ5] ἕνα λόγον Οὐ . 
Υ --- λόγον ἕνα, λόγον. 4 υπ0} - υΖ0}] 85. ζὰ Μί. ΧΙἅ, 8. 6 {πὶρρναθὰ 

ὃ Κα] απ θ]απὰ ἀκ 4141] πεπεισμένοι γάρ εἶσιν (Ὁ 1{Ρ} νρ) οὔον πεπεισμέ- 
- γος γάρ ἐστιγὲ θ6Υ συβαίζ 811αἱ βίδτητηΐ ἃ15 ἄθῃ ραγ8}]6]506 110 η Μο. ΧΙ, 82. 

Με. ΧΧΙ, 206. Ζὰ αἰρρναθα, ἀὰβ ἴθι δοίϊνθῃ βίππ μαῦύ, νου γαπμθπᾶ᾽, 
γε]. ῬΏΠ, 1, 25 Ραία {ἰτϊρσρναῦα ναῖϊΐ τοῦτο πεττουϑὼς οἶδα. 

Βεγηλαγαάΐξ, Μα18]Α. 10 

ἽΨ Ψ. ὍὉ ΠΡ ΉΡ ὁ 



9242 Τ1οὰ5 ΧΧ. 

ΔΚ 8111] [ΟΠ ΔΘ Ργδαΐοία νἰϑᾶη. 7 18} Δἃηαποίαη οἱ πὶ 

γἰββθάθίπα Πγάρτο. 8. 18}} [6518 4} ἵπι: πὶ ἴκ ἰχυὶβ αἰρὰ ἴῃ 
Ὠνγδηηπγὰ γα] ἀπίη]6 ραύα ἰδα]ἃ. [ 

πῃ ἼΣ 9 Βθαρδηη βὰπ ἀπ χηϑηδροθῖη αἰρᾶπ Ρὸ ΒΆ]αΙΚΟΙ: ΤΠ. 

ἀϑϑαῦ]Ἃα, νϑἰ παραγ 781} ΔΠΔ ΙΓ] ἴηὰ γαθγβυν)αη 18} Δ Πα] 618 

ΘΆΠ0Π8. 10 14}} ἴῃ πηθὶα ᾿πϑδη 6148, ἀπ βαϊπη δαγ ]απι 5|ΚᾺ}1, 
ΘΙ ΔΚΥΔΠΪΒ. ΡΒ. γΘΙΠαρΡΆΓ 5. σΘὈρίηδ ᾿πηϊηᾶ ; 1Ρ ΡδΪ δυυ ]88 

Ἐ5ὈΠ ΘΟ δ ΠἀΔη8. πὶ ᾿ηβδηα] ἀθάπῃ Ἰαπθᾶπα. 11 18} ἃηδαίδαϊς 

58 6]. ΔΠΡΑΥΔηἃ 5] }1}ς : 10 618. 18} 71αϊηαπὰ Ὀ]Προνη δη5 ἰδ ἢ 

ὉΠΒΥ ΘΙ ἀΔη5 ᾿ΠΒΔη 6] ἀθάπη Ἰαπιϑᾶηδ. 12. 1811 ἀπδαίδαῖ βαπᾶ-- 

δι. Ριϊα]δη; 0 68 18}. βᾶπα ργαπαοπᾶδηθ. ἀβυδαραῃ. 

15. σἂν Ρβᾶπ 88 ἤϑπ]ὰ ΡῚ8 γὙϑ παρ ΓΙΒ : ἤν [απ] 5868 

85πη1ιι| τηθηδπα βᾶπηδ ᾿Ὀθη ; Δαο ρᾶπα σα βγη ἄδηβ αἰδίαμηά. 

, 2 ν 2 , Ν »ῳ 4 
χυροφητὴν ξίναι. “4 χαὶ ἀπεχρίϑησαν μὴ εἰδέναι πόϑεν. 

ἈΝ ΌΣΟΣ - Ψ 2 - ΟΝ Ὁ ΠΡῸΣ , Στὸ γ 7, 
8 χαὶ ὁ Ἰησοῦς ξεἰχίεν αὐτοῖς Οὐδὲ δγω λέγω υμῖν ὃν στοίᾳ 

ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ. 
’ὔ 

9 Ἤρξατο δὲ πρὸς τὸν λαὸν λέγειν τὴν τεαραβολὴν ταύ- 
7] ΡΒ ,ὔ ) ἴω Ν Ἄ 7, 2 Ν 

τὴν" -ἄνθϑρωττος δρφυτευσεν ἀμητελῶνα χαὶ ἐξέδοτο αὑτὸν 
- ᾿ φ δ κςς Ἢ Ὁ 

γεωργοῖς, καὶ ἀπεδήμησεν χρόνους ἱκανούς. 10 καὶ ὃν καιρῷ 
- 2) Ν -᾽ 

ἀπέστειλεν σπιρὸς τοὺς γεωργοὺς δοῦλον, ἵνα ἀπὸ τοῦ καρ- 
- - - 2 - ξ Χ , γεοῦ τοῦ ἀμπελῶνος δώσουσιν αὐτῷ οἱ δὲ γεωργοὶ δείραντες 

ὅτι ε͵ αὐτὸν ἐξαπέστειλαν κενόν. 11 χαὶ ττροσέϑετο τιέμιμαι ἕτε- 
-Ὡ Β] -᾿ 2 ,ὔ 

ρον δοῦλον" οἱ δὲ χαἀχεῖνον δείραντες καὶ ἀτιμάσαντες ἐξατι- 
7, ’ ᾿ ΄,ὔ , , ᾿ ς δὲ 

ἔστειλαν χεγὸν. 12 χαὶ προσέϑετο πέμιμαι τρίτον" οἱ δὲ 
ν - , 5 ) ἐπι Ὁ Ὁ “ 

χαὶ τοῦτον τραυματίσαντες ἐξέβαλον. 18 εἰπτεν δὲ ὁ χύριος 
» - ΟἾ ᾿ ᾿ γ 

τοῦ ἀμπελῶνος ΤΊ ποιήσω; “τέμιψω τὸν υἱόν μου τὸν ἀγα- 
9 - ἵν Ἂν Ν 

γητόν" ἴσως τοῦτον ἰδόντες ἐντραττήσονται. 14 ἰδόντες δὲ 

10 σοθριπα, α16 ΠαΠαβο σ σοροπα 12 ραναπαομάαηβ, αἴθ παπᾶ- 
ΒΟ ΠΥ ΠὉ πη α16. ΠΟΥΔΙΒΡΘΌΘΙ διι5561 Μαββιηᾶπη ραγοΠἀοπᾶδῃβ, 5. Ζιὶ ΠΥ, 18. 

8. 1Ζγ15 416ΡᾺ] λέγω ὑμῖν, 5. 2ὰὺ 5}, Υ͂, 46. .9. χηδηπδ] ἄνϑρωπος 
δῖη ΒΟΘΙῖΟΣ Ὑ)5- ἄνϑρωπός τις ΔρΊ. -- Ἰοσὰ ρΠΟΒᾺ] χϑόγους ἵχα- 
γούς, 06 Υ ἢ ,ππῖ8 ταυ]υϊ5᾽, ὙΟΙΡῚ. αὐτίρθηβ ΠῚ Τίπι. ΠΙ, 1 76κτὰ 5161 478 
χαιροὶ χαλεποί. 11 βδηά]αῃ ΔηΡαναπα σέμιμαι ἕτερον ΟΕΘῊΗ οθϑὺ -- 
ἕτερον πέμιψαι, ἴ νῷ αἸίογιπλ βουγαιῃ τηϊίοχο, θ᾽ 6 ππν χαὶ ἔπεμψεν ἕτε- 
ρον, ΘΌΘη80 γΟ18 12 τρίτον ἔπεμψεν. 
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11 σαβαϊ γα μἀλη8 Ρὰπ ἱπὰ Ρὰϊ Δαν ]απ5 Ρα θά!) 11} 515 

τἶββο αἰραπάδηβ: 88. δῦ 88. ἃ ἰπυι]α ἢ ἃ 5] 8 ΠῚ ἰπἃ, Οἱ ὉΠῚ5 

γαϊγθαὶ Ραΐα ἃὐθὶ. 1 78}} πϑναϊγραμδη5 ἴῃ αὖ τπι8 ῬΔΙΠΠηἃ 

γοϊμπασαγᾶα, ἀβαθιλπη. ἤγὰ πὰ ἰαυ)αὶ πὶ ἔγαπ] 8. ὙΘΙΠΑΡΥ- 

αἰβ9 16. αἰτὴῖβρ απ πἀϑαϊϑύθιρ ἀασίγαμη. Ραΐπι, 181} ΡῚΡ]Ρ μπᾶ 

γοϊπαραγᾷ ἀΠβαγαΐτη. ρᾺΠ ΔΒ] πἀΔη8. ἀΘΡαΠ ΡᾶΠ: 5. 5117]. 

'Ρ 18. ᾿πβαϊ πγαπβ ἀὰ τὰ ἀΡ: ἅΡΡᾶμ ἢνὰ δῦ βαΐα ΘΠ16- 

140: βἰαϊηβ Ῥαμπημ θὲ πβίταβιιιι ὑπ }] 8 8, 58} νὰ} ἀὰ ΠΔΙΡΙΔὰ 

γα βεϊπβ 18 Ὠγαζαΐ 88οὶ αΥἰπ81}} ἃἂπἃ Ρᾶπδ 5[δϊη σα ΚΤΙΟ- 

τοῦὰ: 0 ἃῃμὰ βᾶποὶ ἀυ]α510, αἸβυ 6 1} 1Π8. 

19. 711 βοκίάθάπηῃ Ρβαϊ βο κα }]05 781} Δα Πα δδ 8 ΟΊ] ΠΒ 5πι} --- 342 

π5] ρα ἃπὰἃ ἱπὰ ΠΑΠαῸΠ5 ἴῃ ΡὶΖαὶ ΠγΘ1]α], 181} οὐ οάπῃ βου τ 

πὰ Πα Θῖη ; ΓΟΡαΠ ἃὰκ Ραΐοὶ ἀὰ ἴπ ΡῸ σα] ΚΟ αΔΡ. 

90 74}} ἢ οΙ βαπάδηβ ᾿πβαπα]ἀθάθπη [61] 8 8 ΡΔΠ8 18. ΠΠ 6] ὅπιρ' --- 248 
[αἰ Κα] Δ η5 51 σαγα! ὐδ 5 γἰβᾶῃ, οἱ σαί! Π 6] η8ἃ 15 νααταθ 18} ποτ ι, 

ἂν « ᾿ ὔ ᾿ ς Ν , ἘΌΝ 
αὐτὸν οἱ γεωργοὶ διελογίσαντο τερὸς ξαυτοὺς λέγοντες Οὑτὸς 

ς ᾿ τ ,ὔ ς - 

ἐστιν ὃ χληρονόμος" απιοχτείνωμεν αὑτὸν, ἵνα ἡμῶν γένηται 
ς χ] - , Β᾿- κἀν» ἡ : ἘΥΡΆΣ 2) ἙΝ ΤῊ λῷ 
ἡ χληρονομία. 1 χαὶ ἐχβαλόντες αὐτὸν ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος 
᾿Ὶ 31 Ἂ - ων - ῪᾺ 

ἀπέχτειναν. τί οὖν ποιήσει αὐτοῖς ὃ κύριος τοῦ ἀμττελῶνος; 

10 ἐλεύσεται χαὶ ἀπολέσει τοὺς γεωργοὺς τούτους, καὶ δώσει 
Χ 2) - ΒΡ 2 ΄ Ν Ὁ] Ν ᾿ 

τὸν αιιπελῶνα ἄλλοις. αἀχούσαντὲς δὲ εἴπτον Ἧ ἐκ φλ λ: 
ΝΎ: 7, 2 - κ γχγι ΡῚ 

17 ὁ δὲ ἐμβλέψας ἀΠΌ ΤΣ ΠΤ ΓΕΠ Τί οὖν ἔστιν τὸ γεγραμμέ- 

γον τοῦτο “1ἰϑον ὃν αἀγιεδοχίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος 
ἐγενήϑη εἰς χεφαλὴν γωνίας; 18 πᾶς ὃ ττεσὼν ἔπ’ ἐχεῖνον 

Ν , « ὟΝ , 

τὸν λίϑον συνϑλασϑήσεται" ἐφ᾽ ον δ' ἂν πέση, λικμήσει, 
2 Ε 

αὐτόν. 
“ιν σαν τ - . « 2 - Ὗ 

19 Καὶ ἑζητησαν οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ὃπιι- 
᾿ « ᾿] - ΡΥ ΤΑ ω 

βαλεῖν ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς χεῖρας ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ, καὶ ἐφο- 
77 - μι ΠΕΡ Υ, κὴρ Ν « δ ϑ Ἂ Ὧν βήϑησαν τὸν λαοῦ» ἔγνωσαν γὰρ τι πρὸς αὑτοὺς τὴν παρα- 

Ν 

βολὴν ταύτην εἰπτεν. 
ν 23 2 

20 Καὶ ἀποχωρήσαντες ἀπέστειλαν ἐγχαϑέτους ὑτοχρι- 

18 ρσακτοίοδα, ἀϊθ Παπάβομυ! ὑπ αἴθ ΠοΥΔυΒρΟθΟΥ ραϊγούπαα, 
5. 611]. 8.28. 20 γαυγᾶθ, α16 απ ἀ5ου ναυταθὶ. 

10. σα) ιδιβ]απάδη5 ἀΘΡρὰη ΡΠ] ἀχούσαγτες δὲ εἶπον δῖπ ΒΟΒΑ οού, 
ἔα »δυάϊομΐο8 ἀαΐθτη Παθ0 αἰχουτηῦ᾽, ΤὃὉ} γρ αὰο δπᾶϊίο ἀϊχοτυηί᾽ --- 
Α)86 οἱ δὲ ἀχούσαντες εἶπον. ἴϑοετ ἀϊθ (θ᾽ ]απρ᾽ νοι βᾶπ 5. σὰ ΧΎΥ ΓΙ], 40. 
π-τ η18 581]41] 8. ζὰ ΥἹΙ, 82. 20 αἤοιβαπᾶδμ5)] ἀποχωρήσαντες Ὃ ἰΐ --- 

1" 
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αὐρθθθῖπα ἴηἃ ΤΘΙΚ]α 781} νὰ] ἀπίῃ] ΚΙηα]η15. 21 18} ΤΠ μ πη 
ἴηῷ αἸΡΔΠΔΔΠΒ: [ΔΙΒ71, Υἱδαχη Ρβαῦθ] τ ὐαθὰ το 615. 18} 1α]- 

5615. 18} ΠῚ] ΔΙΒΔΙΠΥΒ. παν ΙΡὶ, ἃς ὈΪ δ. η]ἃ1 γἱρ σἼ 5. 1αἱ- 
5615. 22 5Κι16ὰ ἰδὺ ὑπΠ8185 Καϊϑᾶϊὰ ο91ἃ οἱθᾶπῃ Ρᾶμ πἷὰ 

28 ὈΙΒαΙΠγπ8. βρη 126 ἸΠΒ6]61η [Θϑ15 48} ἀπ ἴπ: ἤγὰ της 

ἔτ 1510} 24 δὔδιρθ1} τη15 βικαύθ. ἢγ18. Παθ]Ρ τη] 6 ζὰπ 18} 

αΪΔΙῚ1611 9 ΔΠαΠα ἤδη ἀδη8 βρη ἀθρὰμ: [Καϊβαι8. 20 ἴρ 15 

ααραἢ ἀα 1Π1: 18 - Πὰ - ΘῚ1]Ρ ΡῸ ΚαΙ58115 Καἰβᾶτα 18} ΡῸ ρα 5 

σΡᾶ. 26 78} πὶ τηδϑηῃϊθάθη οαΐδῃδη 15. γαῦγαθ ἴῃ Δηαγ]}}]ἃ 
ΤΠ 618, 8} 5114}]6 1} 8 88 ἃπαδυδαγα! 15 σα βαπαϊαθάπηῃ. 

͵ 

Ἂ ς Ν , Ξ3 ο! 2 ΄, 2 - 
γομδνους ξαυτοὺς διχαίους εἶναι, ἵνα ξπτιλάβωνται αὐτοῦ 

, » ᾿ Ἀπ Ὑ ν ἘΞ Θ ρο ᾿ πάν τΣ , - 
λόγου εἰς τὸ παραδοῦναι αὑτὸν τῇ ἀρχῇ καὶ τῇ ἐξουσίᾳ τοῦ 
ΞΕ ,ὔ ᾿ Ύ ΄ 7 Ν 7 ΄ 

ἡγεμόνος. 21 χαὶ ἔπηρώτησαν αὐτὸν λέγοντες Διδασκαλξ, 
ἴδαμεν ὃτι ὀρϑῶς λέ ὶ διδά ἡ οὐ λαμβά οἰδαμὲν ὃτι ορϑῶς λέγεις καὶ διδάσχξις χαὶ οὐ λαμβάνεις 

23ὴ ἢ 2 ω- - 

γχιρόσωπον, ἀλλ᾽ ἐπ ἀληϑείας τὴν ὁδὸν τοῦ ϑεοῦ διδάσχεις. 
22 ἔξεστιν ἡμᾶς Καίσαρι. φόρον δοῦναι ἢ οὔ; 28 χατανοή- 

σας δὲ αὐτῶν τὴν πτονηρίαν εἶττεν πρὸς αὐτούς ΤΙ μι8 πὲξι- 

ράζετε; 24 δείξατέ μοι δηνάριον. τίνος ἔχει εἰχόνα χαὶ 
2 3 

ἐπιγραφὴν; αποχριϑέντες δὲ εἶστον Καίσαρος. 2ὅ ὃ δὲ 
πε 7 - 2 7 7, ἣ , ο᾽ Ν 

εἰπτεν αὐτοῖς “Ἵπόδοτε τοίνυν τὰ Καίσαρος Καίσαρι χαὶ τὰ 
- - - Ἵ - ͵ -- 

τοῦ ϑεοῦ τῷ ϑεῷ. 26 καὶ οὐκ ἴσχυσαν ἐπιλαβέσϑαι αὐτοῦ 
ῥήματος ἐναντίον τοῦ λαοῦ, καὶ ϑαυμάσαντες ἐπὶ τῇ ἀττο- 

206 ἃπάδνδιγαι!, π80}} 0 1Ζ65 (6]Ο5881) γϑυπιαίπιπρ' : 416 ΠΔΠἀΒΟΏ ΣΙ 
πηὰ 16 ΠοτααβρΘΌοΥ δηἀαγαυγάο, Μαβϑιηδπῃ δηδαγαυγαοῖθ,. γρ.. ἢ ΣΧ ΟΣ 
1,6. 11, 41. 1.488 5114 8]61 Κ]Ίαπ τοῖα ἄδπι δοοιιϑαῦϊν γϑυθαπάθη ψατγᾶθ, Ὀθυ ΘΙ 56 
ἀϊ6 σοῦ ργπθ δηρο ἀγίοη βίθι]θη 1,6 ΥἼ1, 9. δῖκοῖν. ρ. 51. 

παρατηρήσαντες. --- ῬδΠ5. τθ Ἰϊαύοίη ἐαἰκη]απ 4818] ὑποχρινομένους ) 516 
βαηδίθη. 418. ΔΙ ἸΔΌΤΘΥ 5010Π6, Μ6Ι0.6 ΠΘΙΘΙ]ΘΥΒ0 ἢ γουρα θ᾽. ἴον ἄθῃ 
“αροϑούζίοι ΑΥΚΟ] 8. χὰ ΠῚ, 14. 8 γαιγὰο] αὐτοῦ λόγου; Ὁ) 100] 
αὐτοῦ τῶν λόγων, ἀμ θΥ0 αὐτοῦ ἜΡΕΡΑ λόγῳ, λόγους; γασσθ. ἰδύ Ρὰγ- 
(νοῦ ροποίϊν ,ἀδηηϊύ 516. γῸη βθίπθη ὑγουίθη ἃ ΠΘηροπ᾽; Ἃἀ1656. βύσπούιν 
οὐΐογάθγίθ παύ! 9}. θη θ]υτγα], τψῖθ 20. 714} αἰρϑυδίηδ] εἷς τὸ παρα- 
δοῦναι. (ἀπιάογο ὥστε παραϑοῦναι); 10Ὁ1 ̓ γρϑοδα, οὐ ὑχαδογθηῦ᾽; ἈΙΘΡΠΔΟΙ, 
Βοποῖηρ ροῦπαουν χὰ 86ῖπ; ὙΔΈΓΒΟΠΘΙ 1100 βίαιητηῦ δι 0} αἰοϊβαπάθῃθ 115 
ἀρυβοϊθθη. 4116119, 28 τη86]61}] πονηρίαν πὰν Ο1}0 ἃ 6] --- πανουργίαν 
(ἀο] τ); παγοῦργος τ Ἰἰδίοίρβ 1ΠΠ Ο, ΧΙ, 16, ἘΘΉΘ ΟΝΤΝ Ξ--- γαγοὶ 
18 Ε 5 Ὁ ΟΥΠΟ ΡΟΣ ΠΙαἀοἰδοὶ, ΠΡ δι ΠΕ, ΤΥ, 14. 6518] χιροβοίψί. 
20 ἀι 1] πρὸς αὐτούς οὗον αὐτοῖς) --- 8 -πὰ - ΣΙΝ] 5. ΣῈ ΓΟ ΞΘΥΣ 10] 



λιοὰ5 ΧΧ. 9245 

91 ἀπαϊραρσαπαδηβ μὰ βασηὰὶ δα ἀπἸκαῖθ,, Βα Ϊθὶ αἰ Ραμα τιϑϑύδβϑ 
πὶ γίβαπ, ἴγθθη πὰ 28. αἰβαπμάδηβ: [ἰαϊβαυ, ΜΌΒ08. οϑ]η6- 

᾿ϊάὰ ππ815. Ἰαθαὶ ὮΥῚΒ ὈΤΟΡαν σδαἀλαβηδὶ αἰραμθ 46, 78} 

5 ἘΠΌΔΥΠΔ ΝΒ σαι βρη, ΟἹ μη ὈΓΤΟΡΆΣ 18 ΡῸ 46 78}} 

ἘΓΤ 5] αὶ ἔγαν ὈΤΟΡΙ ΒΘ Πα ηἃ. 29. Β10πη πὶ ὈΙΌΡΙ]8 

γθϑῖη. ἃ} δὰ {ΓπτἸθύα πἰπηᾶπ 5. 46 σαι θηοα τη ὈΔ 1} ΠΔ]}8. 

80. 18} ΠπᾶΠ] ΔΏΡΆ ΡῸ 646, ὰΐ 88 σαϑγαϊῦ ὈΠΡΆΥΠΔΠ5. 

81 Ἰὼ} Ρυϊὰ]αὰ πᾶμὶ ΡῸ 8] κοὸ, Δ ] 61 Κὸ ΡΠ |8}} 

Βαϊ βῖθαμ, 18} πὶ ὈΠΊΡαη θᾶγπ6 18} σαϑυα! θη. 82. βροαϊδύα 

8Π1α1χ16 σαι θβθηοα 18} 850. 40π8. 938. ἴῃ Ρὶχαὶ τϑϑύδϑϑαι πὰ 

ΠΥ Δ}}15 ΡῖΖ6 γα] }}ρ ἀΘη59 βαᾷὶ ἃὰκ βῖρπη αἰμίθαπη ΡῸ αὰ 

4θηαϊ. 834 18}} πα Πα ἤδπα5. 40 αὐ ἴπὶ [Θβ5π85: βδ] ΒΌΠ])5. ΡΒ 

αἰγῖβ Παρ μα 18} πρᾶμα, 850. 10 βᾷ161 γαῖ }Ῥὰὶ 51η4 781}15 

αἰγὶβ πἰπΐαη 18} τιϑϑύδβϑαϊθ π8 ἙΟἀΔῸ ΑΙ, ἢ] Παρὰ Πα ἢ] [1ὰ- 
σαπάα, 96. Π1}} 1115 σαβυ αι βαΠΔ561}05 ΤηΔΡΊΙη., ἸθΠηΔΠ8 ΔΡΡῚ- 

χρίσει αὐτοῦ ἐσίγησαν. 21 προσελϑόντες δέ τινὲς τῶν Σαδὃ- 
ς ἀντ 5 , ) 

δουχαίων οἱ λέγοντες ἀνάστασιν μὴ εἶναι, ἐπηρώτησαν αὑτὸν 
,ὕ , - » ς » ΔΝ ὁ 

28 λέγοντες 4ιδάσχαλε, Π]ωσῆς ξγραιμεν ἡμῖν, ἔξὰν τινος 
5] Ἀ 2 ’ ΨΦΑ - Ὁ "] 2 , 

ἀδελφὸς ἀποϑαάνῃ ἔχων γυναῖχα, καὶ οὗτος ἄτεχνος ἀτοϑάανῃ, 
’ Ἁ 2 -- - 

ἵνα λάβη ὃ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖχα καὶ ἐξαναστήσει 
, «ὧν ΤῊΣ -" , - ς Ν ΩΣ; 2 Ὁ ΕῚ ν 

σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ. 29 ἑπιτὰ οὖν ἀδελφοὶ ἦσαν. καὶ 
ῷῶ. σιρῶτος λαβὼν γυναῖχα ἀπέϑανεν ἄτεχγος. 80 χαὶ ἔλαβεν 

,ὔ - Ν γί ᾿] Ψ 

δεύτερος τὴν γυναῖχα, χαὶ οὗτος ἀττέϑανεν ἄτεχνγνος. 81 χαὶ 
, ) ᾿ δέει ς ἢ ς , ἐτογο 

τρίτος ἔλαβεν αὐτὴν ὡσαύτως, ὡσαύτως δὲ καὶ οἱ ἑπτά, ῷ. ς. 

᾿ ν ᾿] , , Ν 2 7, ς [τ ΄ 
χαὶ οὐ χατέλιτιον τέχνα χαὶ ἀπέϑανον. 32 ὕστερον 7τάντων 
᾿] "ἢ ἡ ς, ΄ γ - ἜΤ 2 Ἷβ , δ - 

ἀπέϑανεν χαὶ ἢ γυνη. 88 ὃν τῇ οὖν ἀναστασξι τινος αὐτὴν 
, « Ν « 2 2 - 

γίνεται γυνὴ; οἱ γὰρ ἑπτὰ ἔσχον αὑτὴν γυναῖχα. 84 καὶ 
γ δι Ὁ κῚ ) - αὐ, - « ΚΕ Σ - γ ω ΄ 

ατιοχριϑεῖς εἰστεν αὐτοῖς ὁ ]ησοῦς δ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου 
«- Α Ἴ ,ὔ « ἣν ͵ὕ “Ὁ 

γαμοῦσιν χαὶ ἐχγαμίζονται, ϑῦ οἱ δὲ καταξιωϑέντες τοῦ 
» γ ’ - ν - 2 , -“ - 

αἰῶνος ξχείνου τυχεῖν χαὶ τῆς ἀναστάσεως τῆς ὃἕχ γεχρῶν 
, - "ἤ Ύ ,ὔ Ὁ ἢ ᾿ γ » 

οὐτὲ γαμοῦσιν οὔτε ἐχγαμίζονται. 86 οὐδὲ γὰρ ατιοϑανεῖν 

21 Ῥαϊθὶ α1Ρᾶπ4] οἱ λέγοντες δῖπ ΒΟΏΌΙ,6 -- οἱ ἀντιλέγοντες. 
51 1Δ}} πὶ ὈΠΙΡῸ ΠΗ] χαὶ οὐ χατέλιπον ΟΚΜΡΩΓ 1Ὀ0Ὁ}} γρ -- οὐ κατέλιπον. 
52 βροαϊβία] ὕστερον, ἀπάοτιηρ πο ἢ νρ ,πονίβδίτηα᾽ ἢ υρὶ. Μο. ΧΙῚ; 22. 
ΝΘ βροαϊδία [6810 δέ ψι6 ἴῃ ἴα ΒΏ. 



2406 Ι[ποὰ5 ΧΧ. 

Τὰ ἃς 5:π4, 14}} 578 51π4ἃ ΟἽ ΡΒ5. τιϑϑῦαββαβ ΒΘ Π]Π5. γἱθ8η-- 

ἄδη5. 891 ΔΡΡᾶπ βαῦοὶ τὐγθιβαηα ἀδαθαη8, 7411] ΜΌΟΒ65. βαπᾶ- 

γα ἃπηὰ δἰ γ αὐ 7.1, 5γν6 αἸΡ1Ρ: 58 ν [τασ]η οαΡ ΑὈταΠἃ- 

ΠΪ5. 18} ΟΡ [5815 18 οἵ [ΔΚ0 015. 38 ἃρρᾶῃ φοαΡ πἰβδὺ 

ἀδαβαῖΖθ ἃΚ αἰνγαῖΖθ; 811] δὰ ᾿πηπηὰ Πθαπηἃ. 39. Δηαπαῆδη- 

ἀδη5 Ρδη ϑπ1η81 Ρ1Ζ6 ὈΟΚΑ17]6 ΘΡῸΠ: 1ΔΙΒΑΥ1, νὰ 118. αδϑῦ. 

Βπιὰ --- 244 40 ΝῚΡ βᾶπ βϑηδ801}8 σδαδαγβίθαθῃ ἔπ 8η πὰ πὶ 

ΠΟ το. ΤΑΙ 18. 
8π|6 --- 94 41 Θὰ} βᾶπ αἀὰ ἴπι|: ἤγαῖνα αἰἱβαπα Χτυϊβϑύα ϑὰπα Πᾶγθρὶ- 

Μὸ 186 15 γίβαῃ 5 42 18} 5110 Παγοὶὰ αἰΡῚΡ ἰπ ΒΟΚΟΙῚ ΡῥβΆ]η0: 
|φὰρ ἴταὰ]ὰ ἀὰ [γ8]1Π Τηθ᾽ ΠΔΙηη]8ἃ: 810 αἵ ἰδίῃ Β 0) ΤηΘ1Π8], 

48 ππΐθ 1Κ σα ]αρΊ]ω ἢ] Π 48. βοῖπδη5 [ούα θααγαὰ [οὐϊν Ρ 61 Π81Ζ6. 
44 Ῥαγοὶα ἱπὰ τασ]αμ ΠΑΡ, 781} πναῖγα βαπι5 ἰπητηὰ 509 

.ὔ᾿ , υ , ’ ᾿ Ν « ’ ᾿ - - 

ἔτι δύνανται, ἰσάγγξλοι γὰρ εἰσιν, καὶ υἱοῦ εἰσιν ϑεοῦ τῆς 
ς « τῇ ἀναστάσεως υἱοὶ ὄντες. 81 ὅτι δὲ ἐγείρονται οἱ νεχροί, καὶ 

Π, - ΒῚ ΄ ς 2 ᾿Ν - θά ς «ς λέ “ Ν 9 ᾿ 

Πωσῆς δμηνυσεν ἔπι τῆς βάτου, ὡς Λξγξι χυριον τὸν ξεον 
Ν 5 Ν ον 

᾿Αβραὰμ χαὶ τὸν ϑεὸν Ισαὰχ χαὶ τὸν ϑεὸν ᾿Ιαχώβ. 88 ϑεὸς 
3 ΡῈ « - - 

δὲ οὐκ ἔστιν νεχρῶν ἀλλὰ ζώντων. πάντες γὰρ αἰτῷ ζῶσιν. 
2 , ’ - , 3 ,ὔ 

89 ἀποχριϑέντες δὲ τινὲς τῶν γραμματέων εἶπον “]ιδάσ- 

χαλε, χαλῶς εἴπας. 
Υ - 2 

40 Οὐχέτι δὲ ἐτόλμων ἐττιερωτᾶν αὐτὸν οὐδέν. 
5 - 

41 Εἴπεν δὲ πρὸς αὐτούς Πῶς λέγουσιν τὸν Χριστὸν 
Ν Ης ᾿ Ψ τ ἵ 

υἱὸν Δαυεὶδ εἶναι; 42 χαὶ αὐτὸς Δαυεὶδ λέγει ἕν βίβλῳ 

ιναλμῶν Εἶττεν ὁ χύριος τῷ χυρίῳ μου Κάϑου ἐκ δεξιῶν 
μου, 48 ἕως ἂν ϑῶ τοὺς ἐχϑρούς σου ὑττοτόδιον τῶν ττοδῶν 

Ω ᾿ δι ἐκ ,ὔ - ᾿ πὸ [αν 5 - 
σου. 44 Δαυεὶδ αὐτὸν χύριον καλεῖ, χαὶ πῶς υἱὸς αὑτοῦ 

ἔστιν; 

.-ιι͵ιιωιωιλιτιτ«ιιιιι.ιιι͵ι.ωι{ι΄΄΄΄ ΄ἝΞ..ο΄΄ΠΠΠρΠ΄Π“ΠρΠΠΠ΄Π΄“΄Π΄ΠΠ5΄ῇ΄ῤ΄πᾷρνϑνρ.:᾽.΄.ὉἷἝ΄Ἄ. 

817 580] Ζιιϑαύζ ατι8 ἄθπι Τια ο  Π] 5016, Οθυ 510} ἱπ ὁ 13 0511. 91 
βπᾶοί. --- ἀδ 45] οὗ νεκροί, 5. 4ὰ 1 Ο. ΧΥ͂, 85. 41 41]Ρᾶπ4] λέγουσιν 
-- ΛΚΜ λέγουσίν τιγες. 9. 1Κ] φυροβοῦχῃ, --- ρ]ρ1.}] ϑῶ; ἀθν ἱπᾷ!- 
οαἰλν 1βὺ αὐῇα]οπα, 5. σὰ 1 ΤΊπι. ΤΥ͂, 13, 44 Πανοὶα] Ζαυείδ᾽ Ὁ ἃ ὁ 91 45 
-- “ανεὶδ᾽ οὖν. --- 5υιπιι5. ᾿πηπιὰ} υἱὸς αὐτοῦ δ΄π 1,10 γρ --- αὐτοῦ υἷος. 



ΑΙ τ 

᾿͵ 1. 9 

Υ̓Τ Αἰ ὐὴ Ρὰῃ ΚΕΝ ΕΡπ, ἮΝ ἅτ βἰροι- 5πιᾳ ἜΣ ες 
μα βϑί παῖ: 46. αὐἰβαϊῃν}} [ππγὰ ὈΟΪΚ  ] 1 βαΐπι γΠ]Π]απάδμηι Μὸ ιν Ἧι 
᾿ βασσαῃ ἰπ γοϊ δῖ... .. 

4Ὁ ἄχούοντος δὲ πανιὸς τοῦ λαοῦ εἶχτεν τοῖς μαϑηταῖς 
αὐτοῦ 46 Προσέχετε αἀτιὸ τῶν γραμμαδων τῶν ϑελόντων 

᾿ εριπιατεῖν ἐν στολαῖς. .... 

40 βαρρᾷῃ ἴπ Ὠνοί αι) περεπατεῖν ἐν στολαῖς ϑῖπ Β ἴΐ νρ -- 
ἂν στολαῖς περιπατεῖν. Ζα Ὠνοϊζαϊπα δῦ γαβίγοπι Ζτὶ ογράπζοη,, ΥΡ1]. Μο. 
ΧΥῚ, ὅ. [,ο. ΧΥ͂, 22. ΝΟΣ ατίπηπι ΟἸανβ 1ϑύ στολή νθβύϊδ ὙΥΪΤΟΣΤΌΤΩ ἸΆΧΙΟΥ 
δα Ῥϑὰθβ ἀβαὰθ ἀθμιῖββα. ῸΣ θυ βοίζου βοιθὶηῦ οἷχ ὙγοΙβ505 [οἰ θυ] α. 
ἀδγαμπίου γὙουβίαπαθι πηᾶ Ὠγοὶἑαϊπὶ Ζιροβούχύ δὰ Παθοπ. 

μο ἊΝ ᾿ 



Αἰνάρρο ὁ Ραϊ} πὶ ἀηδδίο 61}. 

8 Ξ- 1 Ι, 1 Απαβϑίοαθιηβ ΔιγαρΘ  ]Π]0η5 [6515 Χυϊδύαιι8. ΒΌΠΔᾺΒ 
Μι 1038 ᾿ , ἘΣ ΝΣ . Ατο ἰὰ ἢ ἘΣ ᾿ 
ἘΡ ὁ 511}. 2 ὅγ6 ΘΆΤΏ]ΘΙ1Ρ δῦ 1ἢ ἔβη ΡΙΓδποδα : 58] ἰ ἰμβδῃα]ἃ 

ΘΟ 16] η8 πη ἴαστα ΡῈ8, 8861] οϑιηδηγ 610 γὙἱρ βΘΙΠδη8 

ἸΏ της Ρυ8. 

---: 9. Βθπδ γορ] 18 1ἢ ΔΌΡΙΔ4α1: τη ηΥ61}0 γίρ [ΓΔ ]}18, 

; ἜτπῈ γα Ό} ΟῚ ϑὑα!ρῸΒ ΟἽΡ5. ὉΠΒ81718. 

5. -- 8 4 ὰβ [ΟΠ πΠ65 ἀδαρ)] 45. ἴῃ ΔΌΡΙ 441 78} τηθ1]8 4.5 ἀδπ- 

Ῥοὶη Ἰἀγοῖροβ ἀὰ ἃἤαρθίπαὶ [Γαγδαγῦθ. ὅ 18 υϑ᾽αἸ]θ πη 

Εὐαγγέλιον κατὰ Πάρχον. 
ΕῚ Υ - 2) ὔ τ ῳ ΄σ ωἔ ᾿- - - 

1,1 “3ρχὴ τοῦ εὐαγγελίου Ιησοῦ Χριστοῦ υἱοῦ τοῦ 
“" 2 ἔα εὴ νὉ ."- δ. 2γ»ν ΡΣ - 

ϑεοῦ. 2 ὡς γέγρατιται ἐν τῷ “Ἡσαΐᾳ τῷ πιροφήτῃ Ιδοὺ ἐγὼ 
2 Ν ᾿ ,ὔ Ν λ 
αἸτοστέλλω τὸν ἄγγελόν μου σιρὸ προσώπου σου, ὃς χατα- 

σχευάσει τὴν ὁδόν σου ξμτροσϑέν σου. 
8 Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ “Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν 

Ρ] - ὄν 

χυρίου, εὐϑείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ. 

4 ᾿Ἐγένετο Ἰωᾶνν: ἵζων ἐν τῇ ἐρήμῳ χαὶ χκηρύσ- γὲεγξ αννὴς βαπτίζων ὃν τῇ δρημᾳ η0 
,ὔ -- Ν 

σων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. ὅ χαὶ ἐξεγτο- 

ἘοΙροπᾶθ Ῥυποπβύϊοῖκο ἄθ5. Μάγοι πάθη 5160} ἴτὸ οάοχ Αυροηΐθαθβ: 
Ι, 1--ΥἹ, 80. ΥἹ, ὅ8 --- ΧΙ], 88. ΧΤΙΠΙ, 10 ---29. ΧΙΥ͂, 4 --10. ΧΤΥ͂, 41 -- 

ΧΥ͂Ι, 12, οὔνγαβ ἄθου 6. (68 ουϊθοἰιίβοιθη ἰοχίοϑ, 

Ι {θυ βου. ἀπαβίο 61] ἀἴοβου Ζιβαΐ ἤπαοῦ 510} παν ἴῃ Ἰαίθιπ]- 
50Π0η ΒΑΠαβοΠΥυ οι, ΔΡΟΙ ἴῃ ΔΌΥ ΘΙΟΠ ΘΠ ΑΘ 5] Πππρ᾿: ἱποῖρι ΘΥ̓ΔΠΡ ΘΙ πατη 
βοουπάμτη Μίαγοιη. 2.1π Τα] Ῥταυ[οίαι] ἐν τῷ “Ισαΐᾳ τῷ προφήτῃ 
δίῃ ΒΌΙ,.7 ἴξνρ -- ἐν τοῖς προφήταις. --- 1κ| ἐγὼ δ᾽΄π ἈΕΒΗΚΤΙΝΡΑ͂ 
ΟΥ ΓΩ --- [610 ΒΡ τὸ νρ. --- ἴαυτσα Ρ05] ἔμπροσθέν σου ΛΕΒΗΜΒΟΌΥ 
ΓΙ Πα ρι---- {ρ0}10, Ληδίαϊψ ἀρρ]πι 501]00 τη αἶτι ΘΙ ΓαΤίθαι ; Δ]1οῖπ 
ΔΘ Ἰαύ. βίο Δ ΡΘ]απι,, πἰοθῦ πτιπίη. ὃ. ΡῸΡΒ πΠ581}18] αὐτοῦ; 1) τι 
τοῦ ϑεοῦ ὑμῶν; αδοῇ 01 ποβίγι᾽, 1860 ἅπάουθαηρ' ἈΒΟ θυ [{6].Ψ 
4 ἀαυρ]απαθ ἴῃ ΔῈ ΡΙΔαἱ 168} βαπτίζων ἐν τῇ ἐρήμῳ καί ΛΈΒΉΚΜΡΟΥ 
7, ὅυοὰ Ὁ [Ὁ νρ, ἄοοῃῃ πηοὶϑί (ἀπιορΌΠΟΠΙΠΙΘΙ, Πὴ πιὸ νοχτἅπαουίου ψουγῦ- 
βίο] αηρ (βαπτιτίζων πδοῖι ἐρήμῳ) --- ὁ βαπτίζων ἔν τῇ ἐρήμῳ καί Β1,.1; 
ΒῬ οἴνπο χαί. 
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ἀπ ᾿ππϊπὰ ἃ11] ΓαδΔαϊα] απ 14} [αἰγπιβα ] γγοὶ5, 181} ἀδαρὶα αὶ 

γϑϑη. Ὡ]1αὶ ἴῃ Ιἁπαγάσμθ ἀπ γὰϊ ἔγὰμη ἱπηπὴὰ ἀπ αἰ Δ 8 
γα ααν  ζτ βοϊ πα. ὃ ναϑα} μὰ ΤΟΙ ΠΠ65 σαν 5108 ὑΔρΊΔΙη 

ὉΪ θα ἀπ8 Ἰὼ οαϊγᾶα Π]]οῖηὰ ὈΪ πὰρ βοιπαμὰ, 14} τηαὐϊ ἃ 

Ῥταιηβίθιηβ. 18} }}}}} ΠΑΙΡΙΥ ΒΚ. 

98} τηθυϊᾶὰ αἰβα πα 5: αἰσηῖρ Βυ 1 η θο χα 118. 88 ΔΙᾺ Π]]3, ἃ --- 4 
ΡίΖοὶ ᾿Κ πὶ πὶ γα] 05 ὩΠΔΠ πο γα 8. Πα πάλ βκαιαγαῖρ ΩΝ 

ΒΚΟΠΘ ἰδ. 8. ΡΡᾶῃ ἴκ ἀλαρ)]ὰ ἰχνὶδ ἴῃ γαύη, 1Ρ 18. ἀΔαρο}Ρ 

1ΖΥ 5. 1 ΔΒ] ν᾽ ΠΤ )ἃ. 

9. Ζ28}} νὰ} ἴῃ Ἰαϊπαῖϊη ἀαραη ααϊῃ [6518 [τὴ Ναζᾶἃ- ὁ --- ὅ 

γα (Δ ] ΘΙ ]αϊὰ5. 18} ἀἀαΡ]Ρ8. νὰ ἴηι [ΟΠ ΔΠη6 ἴῃ Ταυτᾶδηθ. 15 

’ δ "ΕΝ -" 9 ’ , Ν δὰ [ς 
ρεύετο τιρὺὸς ἀυτὸν πᾶσα ἡ Ιουδαία, χώρα χαὶ οἱ “Ιεροσολυ- 

μὰ "Σ᾿ Δγ κι ν « ςς 

μῖται, χαὶ ἐβαπτίζοντο τιἄντες ἐν τῷ Ιορδάνῃ ποταμῷ ὑπ᾽ 
) - δ ᾽ὔ ὦ (ΣῊΝ φ ΜᾺ ) -" ᾿ . ὩΣ τάσις ᾿ 

αὐτοῦ ἐξομολογούίμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. 6 ἣν δὲ ]ωαν- 
2] ᾿ ᾽ , σν ἴ ν . , » ὸ ΤΡ " ΜΠ λ νης ἐνδεδυμένος τρίχας χαμήλου καὶ ζώνην δερματίνην σύξδρὶ 
Ν 2 Ἢ ) - ΝΑ ς 2 ᾿ Ν 7 ΒΥ 

τὴν οσφὺν αὐτοῦ χαὶ ἐσϑίων ἀχρίδας καὶ μέλι ἄγριον. 
Ν Φ ω ,ὔ γ} « 5». ΠΑ ΄ 

1 Καὶ ξχήρυσσεν λέγων ἔρχεται ὁ ἰσχυρότερος μου 
) ’ 2 υ « ΄ - « 
ὀπίσω μου, οὗ οὐχ εἰμὲ ἱχανὸς χύιννας λῦσαι τὸν ἱμάντα 

- ς “ 2 -- ΑῚ Ἂ Χ , ς “- 4) Ὁ) 

τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ. 8 ἐγὼ μὲν βατετίζω ὑμᾶς ἐν υδατι, 
2 Ζ ξ “" 

αὐτὸς δὲ βαπτίσει ὑμᾶς ἐν πνεύματι ἁγίῳ. 
Ἂ « ΒΥ «ς “-- 

9 Καὶ ἐγένετο ἐν ἐχείναις ταῖς ἡμέραις ἤλϑεν Ἰησοῦς 
5] Ἀ -- Ε ΓΑ ’ 

ἀπὸ Ναζαρεϑ' τῆς Γαλιλαίας καὶ ἐβαπιείσϑη ὑπὸ ᾿Ιωάγγνου 

Θ. ΒΑΙΡΙΤΙΒΚ, ἅτ τὰπᾶθ Ὑἱ]ρὶ (Πο. ΧΙ, 17. 24). 

ὅ υβί4α]εάτη} ἐξεπορεύετο οὔον ἐξεπορεύοντοϊ --- 11141] πάντες 
ἂπ ΟἸΘΒΟΙ 506}16 ΛΕΒΉΗΚΜΡΕΟΌΥΤ" --- πδοὴ εροσολυμῖται; ἴῃ ἔ [6 }10 68. 
- ἅῃγαι) ποταμῷ --- [6810 ἴῃ Π) 1{Ρ}, πϊομῦ ἴῃ ἢ νρ. --- ἔγατη 1πιπιὰ} ὑπ᾽ 
αὐτοῦ ἀπ ἀἴθβου 5ί61160 ΑΠΕΕΉΚΜΡΕΟΌΝΥ 7.1 --- πο ἐβαπτίζοντο. 6 γὰβϑὰΡ 
Ρα}] ἦν δέ ἈΠ ΕΕΉΗΚΜΡΕΟΥ 7.18 9 {3 τῷ --- χαὶ ἦν. -- 8} ραῖτάα 
ΒΠΠεἶπα ὈΪ πὰρ 5θῖπαπα) χαὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ 
-- (0810 15 ΘΔ 012 Ζὰ ραϊχάα δῦ νὰβΒ Ζὰ ουὐρᾷῃζθῃ; 416 βίχιιοίαν θ1ού 
4150 γοηὶ ΟΥ̓ ΘΟΒἴβοποι 80; ΘΌΘη50 Ὀ6Ὶ τηδίϊάα ἐσθίων. ΜΟΙ Δ]]ΘΥ]ΠΡ᾽5 
δύο 1{Ρὶ γρ οαορραί᾽ Ὠᾶῦθη, 061, πιϊῦ ΔΆΒΠΔΠΙΠΘ ΥῸὴ ἃ, ἴῃ 8ΘΠΩΑΘΥΘΥ 
βίϑ!]Πὰη». 7 58 αἴαι τηῖ35] ὀπίσω μου; 1ὰ58 Ὑυ]ῆ]α ὁ ὀπίσω μουὺ ΜοΥρΡῚ. 
Μέ, ΠΙ,11 ὁ δὲ ὀπίσω μου ἐρχόμενος κχ. τ. λ. --- 11| σαροδβούχι. --- 

: ἈπΆ ΠΟΙ γα 45] χύιϊμας --- [610 ἴῃ ΠΗ 2ρῚ1 τη. 8. ἀΡὈαπῃ 1Κ] ἐγὼ μέν 
τ -- δῖ ΒΙῚ, ΒΟΙ Τρ 12 γο ἐγώ; βοταᾶο 8580. Θηὐθρυθο θη 510} ΔΡΡᾶῃ --- ῦ --Ξ 
- μέν -δέ Ἄο. ΧΙ, 22. 28, Τίί, 1, 1ὅ. --- 1ῃ-ἰη7] ἐν -ὃν --- ἀὰ8Β οΥὐδβίθ ἐν 
Ὶ Το 8} τη δῖπ ΒΗ͂ νῷ, ἀδ5 χινοῖίο 'π ΒῚ, νρ. 9 Ναζαυαῖθ] ΜΝιαζαρέϑ' ΒΕ{ 

ἩΚΜΌΨΥΡ τὸϑὸ (π]ομξ 4 Ὁ) νρ ---- Ναζαρέτ, Ναζαράτ. --- ἴταγτα ΤΟΠδΠπΟ ἴῃ 
ἢ Ιδυτάδηο} ὑπὸ ᾿Ιωάγγου εἷς τὸν ᾿Ιορδάγην ΛΕΞΗΚΜΡΒΌΥ ΓΖ οὐ νρῖὰ --- 
" εἷς τὸν ᾿Ιορδάνην ὑπὸ ᾿Ιωάννου. 

᾿ 



2500 ΜΆΓΟΙΒ 1. 

10. 18} 51ὴ85 ἀϑραρσαῃ 5. π8 ῬδΙηΠηἃ γα ὐη ΘΆΒΔΠΥ Ἐ5] ΚΠ ΘΠ 
ΠΙΠ]Π8η8. 78} ΔΠΤηΔΠ 506 ἃ ΠὰΚ αἰρασραπάδη ἃπᾶ ἰἴηἃ. 11 Δ} 

ΒΕ θπὰ α81 15 ΠΙΠΪΠΔΙ: μὰ 18. ΒΠῚΒ Τ]61Π8 88 πὰρ, ἴῃ 

ΡαΖ6ὶ ν8118 οἉ] ΘΙ Κα]. 
οὐ τη 12 «Ψ8}} 58 881 δῆχηδ ἴῃ τϑῦδ! ἴῃ Δ᾽. 18 18} 

ΝΒ ἴῃ [1] ΔΌΡΙἋΔ1 ἀρ ΠΑΎΟΥ ὑἰρΡῚ 5 [1585 {{8π| Βα δ] η, 
1---ἴ 98} νὰϑ 1210 αἸαΖαιη, 718} ἃ ]615 Δα Δ ἢ] ἀΘ απι Ἰπη]ηἃ. 

ἐλετο 14 Τρ αἷδι βαΐθὶ δὐρι θη γῶ} [ΟΠ ΠΠΘ8, 

εἰς τὸν Ιορδάνην. 10 καὶ εὐϑέως ἀναβαίνων ἐκ τοῦ ὕδατος 
εἶδεν ἡνεῳγμένους τοὺς οὐρανοὺς καὶ τὸ πνοῦμᾳ ὡς περιστε- 
ρὰν ΠΟ Δ εἰς αὐτόν. 11 καὶ νι. ἐγένετο ἔχ τῶν 

οὐρανῶν Σὺ εἶ ὃ υἱός μου ὁ ἀγασιητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα. 
12 Καὶ εὐϑέως τὸ πνεῦμα αὐτὸν Πρ εἰς τήν ἔρη- 

μον. 18 χαὶ ἦν ἐν τῇ ἐρήμῳ ἡμέρας τεσσεράχοντα στξιρα- 
ζόμενος ὑπὸ τοῦ σατανᾶ, 

Καὶ ἦν μετὰ τῶν ϑηρίων, χαὶ ἄγγελοι. διηκόνουν αὐτῷ. 
14 ετὰ δὲ τὸ πταραδοϑῆγαι ᾿Ιωάννην 

10 υϑ]υκαπᾶπθ, ἀἰθ6 ΠΘΠαἀβο συ ἀπ ΟἿ,, Ἡθγπθ ἘΒ] ΚΠΔΠΒ, νγ88Β 
ΔΠ]ΘΥαΙπρΡΒ. 8415 Δα]θοῦν ἋΟΥ ΔΠΩΙΟΡῚΘ πιοῃῦ θη ΌΘητοπ τῦταθ (1,60 ΜΘΥΘΥ 
Ῥ. 215); ἃθοὺ ζὰὟ ἠνεῳγμένους Ῥᾶβδί πὰ} 485 Ῥδυίοῖρ, γρ]. Π Ο. 1Π, 12 
αὖ ΒαυγδΙ 115 Ἐ5]παπαὶ. Ὀρρβίσοπι ψ011086 Ὁ5]Κπαπᾶδπ8. ὙεΥρΡῚ. ἄθπ 
ΔΒ] ΟἤΘη ΒΟΠΥΘΙ ὈΓΘΉ]ΘΥ τηρίππα ΕΓ τηθῖπαπα Μί, ΧΙ, 10, υὑπᾶ εἰη]. 8 88, 
11 ἴῃ ῬαΖοὶ σγ811ἃ ρ δ] Καϊα., ἃῃ τᾶπαᾶθ θυ ϊκ6ὶ υἹ] δ. 

10 υϑ]υκαπᾶῃ8] ἠγεῳγμένους τὰν Ὁ ἰ νρ πϑοὸῖ 1,0. ΠΙ|, 21. Μί. 
11,16 --- σχιζομένους; ν9]. Μί. ΧΧΥ͂ΙΙ, 561 σχίζεσθαι --- (551 σι ύπδμ, 
1,6. Υ, 86 αἴξναυγπαι, Μί. ΙΧ, 10. Μο. 11|, 21 σχίσμα Ξτξ ναἴδατα. ὙΝ ΔΒτ- 
ΒΟΒΘΙΠ]1ΟῊ δύ πο ἀον Τία]α ροὔπαθουί. 11 α8π||; ἐγένετο, ἃθ6υ ἃ. ,γοηϊ᾽; 
ΠΙΘΥμΔ 0. Καηη ἀἴ6 5{0110 ροἄπαοτγί Βθῖπι, ὙΟΙΡῚ. 1,0. ΠΙ, 22 ἀλνν ἀνλτν ττυς 
ἘΎΘΙΠΟΝ δίθηῦ τη Ώ 1818 αἴπηᾶῃ [τν γίνεσθαι, 5. Ζὰ Τα. ΥΙΣΊΩΒΕ 1π 
ΡῬυΖ61}] ἐν ᾧ ΛΕΒΉΚΝΒΘΟΝ ΣΖ αι ρει --- ἐν σοί. 12 5018 561] εὐθέως; 
Τ,ὅθο. νουπιαίοῦ ἀπδρυθομοπᾶ ΒΌΠΒΑΙν,, ἀ00 ἢ} δύ β81] 8110}} βοηβύ ΟΠ ΘΥΒ Ζιρο- 
βοίζέ. (Χ, 88. 5. ΥἹΙ, 48, νρ]. ΔΠΟΝ 45. τη ΘΠ 1) ]1ρ6 10 ππὶ 58] ψυνὶ δέ 
ΠΟ ΠΟ; ὙΠ, 11. δ! Ἵν 8, ΞἜρα. ἹΙ; 18). Μαββιηδπμη5 δὰ ΠΣ 
581 δύ. σὰ νου θη, Ὑ61} Δῃτηα ἴπ ἄον Βοδουίαιηρη., ον ΠΟΙΠΡῸ ροϊδύ᾽ 
ΠῚ ἄθῃ ΔΥ ]Κ61 Παΐ. --- ἴπὰ πδίαι}}}] αὐτὸν ἐχβάλλει Αξὰ, δΣ ἴὸ νρ ἐχβάλλει 
αὐτόν. 18. ἴπ ῥίζα! Δυ}1ἅ41}] ἐν τῇ ἐρήμῳ δ΄»λ ΑΒΏΌΙ, ἴὸ νρ --- ἐχεῖ ἐν 
τῇ ἐρήμῳ. --- ἄαρο Πάνου ὑϊριΠ5] ἡμέρας τεσσεράχοντα -- ϑ΄᾽π ΒΤ, 10ὃ"} 
νυ τεσσεράχογτα ἡμέρας, ΤΜ ἴὑπὰ (αἰ ἃ Ὁ ἢ) νρ ἔάροι, ᾿ΐπηχα χαὶ τεσ- 
σεράχοντα νύχτας. 14 ἸΡ αἴαν] μετὰ δέ. --- ΒΙ) δὸ χαὶ μετά. --- Ρῖα- 
ἀδηρατ 05 5.}5] τῆς βασιλείας τοῦ ϑεοῦ ΑΒ ΒΟΉΚΜΗ͂ΟΌΤΥ 7.1 τῦθα μ 
--- τοῦ ϑεοῦ. ϑθοίίοπ 9 Ῥορίπην θο] ΤΊβομοπάου! ταῖῦ χηρύσσων (14), ἴπ 
" ({9) τπιῖξ χαὺ παράγων (10). 
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δι [Θϑπ8. ἴῃ (ἀ] ΘΙ ]αἴα, πθυ δ 45. αἰγαρρΌ]] 0. μ᾽ πα δη- Ρ -ὶ 9 
Θαγ]05. σα Ρ8, 1ὅ αἰραμὰβ μαθθὶ πβι] πο μαύα π161] 18} 

αὐπθεν τα ΒΚ μ᾿ πἀληραγαϊ οαΡ5: ἸαΥΟΙΡῸΡ 18} ρα] 61} ἴῃ 

αἰγασοθ]] οη. 10 Δ} γα Ομ 8 Δαν τη θη (Δ 161] 15 ρσΆΒΔὮΥ 
Θοἰσηοππ Ἰαὰϊ Απαγαῖδη ὈΥΟΡΑΥ 18, ΡΒ. ΘΙ Π]ΟΠΪΒ., γὙΑΙΤΡᾺΠ ἢ 
δ τὶ ἴῃ Π]ΔΥΘΙη ; ὙΘΒῸΠ ἃπκ ΠΒΚΊ]ΔΗ8. 

11 {8} 4} ἴπὶ [6818: Πἰγ]αῦβ ἃ, 718, 184} σαὐδα]α ὶ -ες 10 
ἴσα δ γαΓΡὰ πα 8 ΤΠ] ηΠη6. 18 18}} β8πηὴ8 δ δ ΠΔ 8 ὯΝ μὰ 
πα ί]α βοίηδ [ἰδ ἀθά πη αἰδι 1Π]]ηΔ. 

19. «18}} απ} ἱππραροα 18. {ἸΔ115. 1610}] σαβαῃν [ΙΔΙΚΟΒῚΙ ἴα τς 11 

Ρᾶπα Ζ4 1 θα] ἀαϊαι8 181} ΙΟΠΔΠΠΘ. ὈΙΌΡΩΙ 18, 18} Ρδη5 ἴῃ 5]Πρ8 

᾽ δ᾽ ΡΥ ἀξ Ν , ’ Ν Ἔ: ἘΠῚ 

Ἤλϑὲν Ιησοῦς εἰς τὴν Γαλιλαίαν, χηρύσσων τὸ ξὐαγγὲ 
- ; - -- ’ὔ ο’ 

λιον τῆς βασιλείας τοῦ ϑεοῦ, 1 λέγων ὃτι πελήρωται 

ὁ χαιρὸς χαὶ ἤγγιχεν ἢ βασιλεία τοῦ ϑεοῦ: μετανοεῖτε καὶ 
- 2 

σειστεύετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ. 16 χαὶ στιαράγων παρὰ τὴν ϑά- 
- ἢ Ξ᾿ Ν 2 

λασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδεν Σίμωνα καὶ «Ανδρέαν τὸν ἀδελ- 
Ἁ 2 -" - τ 2 , ) ’ὔ υ 

φοὸν αὐτοῦ, τοῦ Σίμωνος, ἀμφιβαάλλοντας ἀμφίβληστρον ἐν 
- ΕΥ - β 

τῇ ϑαλάσση" ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς. 
Ψ - - - ) 

17 Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὃ Ἰησοῦς Δεῦτε ὀπίσω μου, καὶ 
͵ « -» ὔ «ς - 2 ᾽ Ἁ ΩΣ ,ὔ 

ποιήσω ὑμᾶς γενέσθαι ἁλιεῖς ἀνϑρώτιων. 18 χαὶ εὐϑέως 
2 -“ 2 -- 

ἀφέντες τὰ δίχτυα αὐτῶν ἡχολούϑησαν αὐτῷ. 
- 7 .ἴ Ἂ - 

19 Καὶ τιροβὰς ἐχεῖϑεν ολίγον εἶδεν Ιάχωβον τὸν τοῦ 
ν Ἁ 2 Ὁ ν 2 

Ζεβεδαίου χαὶ ᾿Ιωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, χαὶ αὐτοὺς ἐν 

19 161] ΟἿ,, Ἤδγμθ, Μαβϑηηᾶμη; ἀ16 Πδπαάβομυ 1οἰΐα, τοῦτ 
Ὁρρβίσγσπι Ἰθι{Παία σἱθύ. Βοὶ (6Υ φυόββοῃ δ Πη]ΟΙΪκοῖύ ΖΊβομθη ἃ ππᾷ 1 
ἴπ ἀοΥ σούϊβοῃθη βΒογΠΠ ἸΙορὲ Θυβϑίθυθ ὙΘΥὈΘ5βθυππρ ὨΔΠΘΥ. 

15 φἰβᾶπη48] λέγων ΑΘΕΕΟΉΞΟΥ ΓΗ ρ -- χαὶ λέγων, οον [6}]0.Ψ 
10 1. Ὠνασθοπμ 48] χαὶ παράγων ὅϑ΄ῇ᾽η ΒΌΙ, ἴὉ νρ --- περιπατῶν δέ. --- 

Πς [ἶδΒ Ρ15 ϑοϊπιοπί5) αὐτοῦ τοῦ Σίμωνος ἘΕΒΉΚΒΌΥ -- ΟΠ ΤΡ γρ αὐτοῦ; 
55 ΒΙΜα Σίμωνος, ΛΕΞ,1 τοῦ Σίμωνος. --- γαϊγτρδηῃάαπ8)] ἀμῳφιβάλ- 
λοντας οἂθγὺ βάλλοντας" -- Οπαί1}] ἀμφίβληστρον --- [6160 βη ΒΙ,. 

, 18 5βοῖπα)] αὐτῶν ΑΒΕΟΘΉΚΜΒΌΝΥ,Ω͂ ἴα.  Ορρη]0, οὔθν πάντα. 19 Ἶδὴ 
᾿ς [ἤαΐπρτο ἱπηραρραπᾶβ ἔγαπι18}] χαὶ προβὰς ἐχεῖϑεν, Δ ΘἰΟΠμοπᾶθ πγογίβίοὶ- 
ςς Ἰ]πηρ, ἴῃ ΒΌΤ,Δ Ὁ {3 κ] (616 ἐχεῖϑεν. --- Τὴ ἱπηραρραπᾶβ ἰδύ 416 σοχὅμη- 
ςς Ποδο Ῥοάουξζιπρ ἀ65 ἵππ, Ηἰπθίη᾽ ΔΡρΘβομνομΕ; 65 βομοῖπί ἄθιῃ 1αΐ. ἱποο- 
ςς ἄοτθ ,ΘἰΠΠΘΥΡΘμΘπ’ Ζ ΘΠΗΒΡΥΘΟΉΘΗ ; ἀ[68 βρυιομύ ρθροημ αἴθ γοη ἩΘΥΠΘ 
ἰξ ἀυχομ σοί ητίο Τυθππιηρ,, --- παία}] τὰ δίχτυα -- ΟἸἼΚΜΙ τὰ δίχτυα 
Ἂ αὐτῷ. 
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τη γ] Δ Π 88 παΐα, 20. Δ 5.85 ΠαΙΠαὶῦ 1η58. 188. αἤοίδη- 

ἀδπ5 αὐΐαη 86] πᾶηὰ 1] Δα ἴῃ ΡΠ ηγἃ 5Κ|ρὼ 11} ἈΒΠ]8 ΠῚ 

ΘᾺ ΠΡ. [81 ἸΠΠ]ηΔ. 

10 τς 12 21 9411 ρΆ ΠΡ ἴῃ Και πϑη ; 181} 508 Βα θαῦο ἀδρα 
Πὸ 38 ρἈ]ΟΙ Ραμ θ ἴῃ ΒΥμΔρΡΌΡΟΙ αἰθ᾽ ἃ 1Π8.ὄ 

ἷρ τις 18 22 28} Ὁ5Π] Δ 5 γα ἃπἃ ῥ᾽χαὶ ΔΙ βοῖμδὶ 15, ἀπηΐθ 

ΡΣ ΠΡ 5Α 1415] 5 ἴη5 8γ6 γα] ἀπ 1] Παθαπα8, 18} ΠἸ βυᾶϑυθ βδ] 

ΒΟ Δ1705. 
1ᾷ --ς 14 28 48} νὰβ ἴῃ β͵Ζαϊ ϑ9ΥμδΡΟΡΘ 120 Τη8 Πηδ, ἴῃ ὉΠ᾿Ἢ181Π- 

τὸ 95 ταγητηᾶ ΔΗΠηἾπ, 78} ὉΓΙτορΙα 24 αἰβαμπᾶθβ: ταῦ, πνὰ Π5 
8 Ρᾳ5, [681 ΝάΖοθηδ 1 9 αϑιηὺ γϑα]δί)αη ἀη8; Καπη ΡῈΚ 

᾿να8 Ρὰ 158, 88 γϑίῃδ σΡΑ. 206 14}} ἃπα!θα]ῦ 1ηἃ [658 αἹρᾶΠαβ: 

Ραμ] 18 υαϑρᾶρο αὖ τ ΡΔΙΏΠΊ8, Δῃ1ηἃ ὉΠΗ11η]8Δ. 26 ἸΔῃ 

τῷ πλοίῳ χαταρτίζοντας τὰ δίχτυα, 20 καὶ εὐϑὺς ἐκάλε- 
Ψ Ν Ἂ - -»" Ὁ 

σεν αὐτούς. χαὶ ἀφέντες τὸν πτατέρα αὐτῶν Ζεβεδαῖον ἐν τῷ 
-» - 3 -ῳ 

γχιλοίῳ μετὰ τῶν μισϑωτῶν ἀπῆλϑον οπίσω αὑτοῦ. 
᾿ ΩῚ , : 2 

21 Καὶ εἰςπορεύονται εἰς Καφαρναούμ᾽ χαὶ εὐϑέως 
- Ἵ Ύ Χ γ Ν Ν γ97) 2 , 

τοῖς σάββασιν εἰσελϑὼν εἰς τὴν συναγωγὴν ἐδίδασκεν αὐτοὺς. 
Ν γ ΣΉ ἌΣΤΙΝ Ὁ ΕΞ 2 --ς 3 Ν 

22 Καὶ ἐξεγυλήσσοντο ὃπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ" ἣν γὰρ 
, ιὃ 2 , ΨΥ Ν 2 Ὁ ᾿ς - 

διδάσχων αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν ἔχων, χαὶ οὐχ ὡς οἱ γραμματεῖς. 
τὴ --΄ ΄-- 2 ΄-ω 28 Καὶ ἦν ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν ἄνθρωτστος ἐν τινδίματι 

) ᾿ -᾿ , 

ἀχαϑάρτῳ, καὶ ἀνέχραξεν 24 λέγων Ἔα, τί ἡμῖν καὶ σοί, 
2 - Ὕ ω Ἵ , εἰ ς 

Ἰησοῦ Ναζαρηνέ; ἦλϑες ἀπολέσαι ἡμᾶς" οἰδά σὲ τίς εἰ, ὃ 
[᾿ -» δ. Ἁ γ , τς -»“ὝὋ» ς 2 - ’ 

ἅγιος τοῦ ϑεοῦ. δῦ χαὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὃ ησοῦς λέγων 
᾿ ΞΩ "ὦ 9 

φΦιμώϑητι καὶ ἔξελϑε ἐξ αὐτοῦ, πνεῦμα ἀχάϑαρτον. 26 καὶ 

20 ραιῖθαη αἴὰυ ἵπππιὰ} ἀπῆλθον ὀπίσω αὐτοῦ --- Ὦ 1ὖ νρ ἦχο- 
λούϑησαν αὐτῷ, Ὑγ16 18... 1. ὉΠ Καίαυπαιμπη] “Καφαρναούμ δῖη Β1).1 1 ω 
-- Καπερναούμ. --- βαθθαΐο ἄδρ8] τοῖς σάββασιν, 5.26. 9. ΠΟ 00 
Θ 16 Ι Ραμ θ. ἴπ βυπαρορθη 1514] εἰσελθὼν εἰς τὴν συναγωγὴν ἐδίδασκεν 
ΔΒΟΕΡΟΉΚΜΒΌΥΤ' 1Ρ1 νρ --- ἐδίδασκεν εἷς τὴν συναγωγήν ὅϊῃ ΟΙ,.7. 
- ἴπ8] αὐτούς Ὁ 1τὖνρ -- ἔθ 10; ΜΔ ΒΟ ΘΙ Π] 10. ἃτι8 ἢ Ζιροϑοῦχί. 22. 18} 
π1} χαὺ οὐχ -- Ροά οὐχ. -- θο καν] 05] γραμματεῖς --- ΟΜ ΤοΥρ' γ γραμ- 
ματεῖς αὐτῶν. 28 ἾαἸι γνὰ8] χαὶ ἦν --- δῖπ ΒΙ, χαὶ εὐϑὺς ἢν. - 110] 
αὐτῶν --ο [610 1, Ὁ ὁ 612 ροἹ,--- ἴῃ ἈΠΠΙΤΑ ΠῚ Πα ΔΏταἾ8}] ἐν πνεύματι ἀκα- 
ϑάρτῳ, νογῶπαονίο τυουύβίο!]απρ. 24. [γὰ]00] ἔα ΛΟΒΕΟΠΚΙΜΒΟΥ 711 --- 
(}1 δία ΒῸ γρ. -- Ναχοτθμα!} Ναζαρηνέ (οἂον Δ᾽αζωρηνέϊ), ρτιθολι- 
5086 ΟΔΒΙΙΒΙΌΥΠΙ ; ἀοοι Ἰίορὺ Ναζούθηδιι ΒΘ. π8Π0. --- Ρ}] χιιρθβούζίι. 
25 [6515] ὁ Ἰησοῦς - [610 Ὁ ρ1. --- αΑἸΡαπ48] ἀξ εν -- 610 δίῃ Α3, 
ππ ἀϑραρρ 0] ἔξελϑε; ὕθον υἱὐ 5. χὰ 7π. ΧΥ͂ΤΗ, 4. --- υϑ Ῥαμαμια}] ἐξ 
αὐτοῦ ---- Τὸ 10} (ἰού ἢ νρ ἐχ τοῦ ΕΠ ΤΟΣ- τς αἰαὶ ἘΠΉγΆ] 78] 
πγεῦμα ἀχάϑαρτον 1) 11 (4 οἷν πἰομύ 1) -- [6}}10, Τὴ5. δῦ να ΠΤ ΒΟΠΘΙ 110]. 
ἃ.15 (ογ Τα] ἴῃ ἄρῃ ρούβομοη. ἰοχὺ ροΙαπρί. 



Μᾶχοιβ 1. 08 

ἰαϊᾶα ἴπὰ ἃμιηὰ 88 ΠΗ χα ͵]ὰ, αὶ ΠΤΟΡ] 5. 5. πὰ] τ 118] 

τϑὶ ἀἀ]ὰ τθ πη. 91 8} «ἰδ απ βθποάθάπη. ἅ11ὰ] 5114] 6] ΚΊδη - 

ἀἄληβ, βυαθὶ ξοκιἀθαθη. Π}}} 5185. ΤΉΪ580 αἰραπάδληβ: ἤγὰ 51]α] 
Ραΐα ὃ. ἤγὸ 850 Ἰα βοῖο 850. πἰμ)0., οἱ τὴῖρ γα ἀπ η]ὰ 781} Δ] 

Ραϊπι ἀπ γ αἰ] πα 11} 18} αἰ Πα πβ]α μα Ἰμητηὰ ὃ 28 τ|ϑ8- 

Δ α]ὰ βὰπ ΠΟΥ ]Ρὰ 18. ΒῸΠ5. ἃπα Δ]Π]Δη5 Ὀἰδι θα 8. (Δ ]61] 188. 
39. «}} 515 τιὃὸ Ρίζαὶ ΒΥπαρΌρ θη ἀβραΡΟἝΠἀΔΠΒ ΘΘΙΏΠΗ 6 -ε- 1 

ἴῃ βασι ΘΘΙ ΟΠ 5. ἃ} ΑΙ] 5. 1η1}0 [Κοῦδα 78}} ΤΟΠΔΏΠΘΗ. ἐἀλανιῦς 

90 109 5γαῖηγο ΘΙ ΠΟ 5. ἰὰρ ἴῃ ὈΥΙΠΠΟΠ., 18}} ΒῸΠ5 ΘΡΌ ἸΠ]Π]ἃ 

ὈΪ ἃ. 91 714} ἀπαϊρασοαηαβ αὐγαϊβι ἃ μῸ ἀπαργοὶραπ 8 πᾶ πὰ 
ἴχοβ: 8} αἤαϊ]οῦ ΡῸ 80 ὈγππΠῸ β80η8, 14} ΔΠαΡΑ θὰ 11]. 

- ἂν, αὶ Χ - Ν 2 , ως 

σπαράξαν αὐτὸν τὸ πνεῦμα τὸ ἀχάϑαρτον χαὶ χράξαν φωνῇ 
, --- 2 -- ᾿ ’ , 

μεγάλῃ ἐξῆλθεν ἐξ αὐτοῦ. 21 καὶ ἐϑαμβηϑῆησαν πάντες 
[«ἱ - « ων ’ 

ὥστε συνζητεῖν πρὸς ξαυτοὺς λέγοντας Τί ἔστιν τοῦτο: τίς 
ς ! ) - - , 

ἡ διδαχὴ ἣ καινὴ αὕτη, ὅτι χατ ἐξουσίαν χαὶ τοῖς πνεύμα- 
- 2 Ε ͵ ἣ - 

σιν τοῖς ἀχαϑάρτοις ἐπιτάσσει, χαὶ ὑπαχούουσιν αὐτῷ; 
Ὑ τας τς μπ  ν9 Ν 2 - 23ΩΝ 5 ο Ν , 

28 ἐξῆλϑεν δὲ ἢ ἀχοὴ αὐτοῦ εὐϑὺς εἰς ὅλην τὴν περίχωρον 

τῆς Γαλιλαίας. 
2 - - δ ,ὔ Ὁ υ 

29 Καὶ εὐϑέως ἔχ τῆς συναγωγῆς ξξελϑόντες ἤλθον εἰς 
Χ ᾿ΑΨΝΝ, τ ἡ 99. , εν, , ΡῈ , 

τὴν οἰχίαν Σίμωνος χαὶ ανδρέου μετὰ Ιαχώβου καὶ ωαγνου. 
2 ,ὔ 

80 ἡ δὲ πενϑερὰ Σίμωνος χατέχειτο πτυυρέσσουσα, καὶ εὐϑέως 
, 3 ὑν κῷ Ν ) ὦ ν Χ ΒΕ. δ ἐς 

λέγουσιν αὐτῷ περὶ αὐτῆς. 81 καὶ προσελϑὼν Ἠγειρεν αὑτὴν 
- Ν “- 2 “- ς 

χρατήσας τῆς χειρὸς αὐτῆς" καὶ ἀφῆχεν αὐτὴν ὃ πυρετὸς 

20 Ὠγορ]απ5] χράξαν οὔον φωγῆσανν --- 5 ἱπηπιὰ] ἐξ αὐτοῦ -- 
ΟΌΜ.7 ἴόνρς ἀπ᾿ αὐτοῦ. Τὰ ἢ 683 Ἰαυίεί ἋοΥ ὑοὺβϑ σᾶπ ΔΌΜΘΙΟΠΘπά. 
21 511 4]61Κ]ὰπᾶλ}5] Ζιιροβοίζί, ψῖθ 11, 12 παιπιἀθάμπη τα] Δ ῃ 815 δοξά- 
ζειν ἀπὰ Μί. ΓΧ, 8 ομίραμθη 5114] Ἰκ]απᾶδπ5 ἐφοβήϑησαν, πο ἔ ,Δἀμπ- 
Ταπίθβ {ἰπηπουαπί᾽ ροτοϊ πϑεϊτηπιύ. Μο. Χ, 24. 1,0. ΤΥ͂, 86 150 Δἰβίδα πδῃ 
ΑἸ]οΐπ --- ϑαμβεῖσθαε, νρ]. τὰ ΜΙ. ΙΧ, 28. --- νὰ 5171 βαία] τί ἔστιν 
τοῦτο, 5. Ζὰ 7π. 1Π1, 4. -- Ὦγο 80 ᾿αἰβοίπο 850 πἴιἦο οἱ πὴ γα] πΐη]α 18} 

᾿ς τίς ἡ διδαχὴ ἡ χαινὴ αὕτη ὅτι χατ᾽ ἐξουσίαν χαί (Ἀ τίς ἡ καινὴ αὕτη 
διδαχή) ΟΕΕΘΉΚΜΒΟΥ ΓΤ ἔνρ --- δῖη ΒῚ, διδαχὴ χαινὴ κατ᾽ ἐξουσίαν" 

᾿ς χαή, ποοῖὶ ἃπάοτβ ἢ. 28 υβί4α]α Ρ4η] ἐξῆλθεν δέ ΛΕΕΟΉΚΒΟΥΓΕῈ -- 
χαὶ ἐξῆλθεν. --- 5018] εὐϑύς --- (610 ἴπ Ῥο6Η2, ΒΟΙ, (Ὁ 6) εὐθὺς παν- 
ταχοῦ. 29 5.18] εὐθέως --- [610 Ὁ 1 (ποι Ὁ ἢ. --- υϑραρρδῃάδῃβ 
αθιπι} ἐξελθόντες ἦλθον --- Β 10} ἐξελϑὼν ἦλθεν, ἅμππιο ἢ. 980 1Ὁ 
ΒΥΆΪΉΓΟ βεἰπιομῖβ 180] ἡ δὲ πενϑερὰ Σίμωνος κατέκειτο --- ἢ) 10} γρ; 
χατέχειτο δὲ ἡ πενϑερὰ Σίμωνος. --- 5818] εὐϑέως --- [610 Ὁ 12 ρ, 
91 1205] αὐτῆς ΛΟΒΕΟΘΉΚΜΗΟΥ 75... 10] νρ -- (10 δ΄ῖ΄η Β1,; 10)} ἐχ- 

᾿ς τείνας τὴν χεῖρα χρατήσας ἤγειρεν αὐτήν. --- 818] εὐθέως --- [010 51π 
ΒΟΙ, 6; Τ ΠΡῚ γρ ἴῃ Ρν οἰ] ὁ πᾶρι 56] υπρ. 
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92. ΔηΘΔΠΔἢἐ]α ΡΠ ὙΔΡΔΠΔΙΠη8, ΡᾶΠπ σαϑαροῃ 581], ὈΘΙΠ 
ἀπ ᾿πητηἃ 8118 5. Ρ8 8 Ὁ011] ΠᾺΡ Παἀλη5. 8} ἀπ] Ροη5. πᾶ θδη- 
ἀΔη8. 59. 181 80 Ὀδαγρθ 811ἃ σδιμππηδηᾶ γὰ8 δὖ ἀδατγδ. 
94. 78} ρσΆΠΑΙΠ1ὰ ἸηΔΠπαρΠ5. ὉΠ Παθαμδη8 πῃ 1558 6] Κατ 
ΒΘ ῈΠ 11, 

ἴᾳ --- 16 8} ἀΠΉΠ]ΡΟΠΒ. ἸΠΔΠΔΡΌΒ ΠΒΥΔΙΡ, 78} εἰ ἐγ] 11οὐ τοά]αῃ 
Τὸ ΣΤ μο5. ἀΠΠΌ]ΡΟμ5, ἀπίθ Καπροᾶμπῃ ἰπὰ. 
τι Ἕ 95. «18}} Δ. αἢύνοῃ ϑϑίδη δ η 5. π514 47] 181} σα ]αἷ} ἃπὰ 

0 
ΔῈ] πὰ 5080, 18} 1αϊπδι ὈΔΡ. 56 18} σα]αϊδίαηβ να απ 

ἸΠ]γηἃ ΘΟ 18] Ρὰϊ 1.10 πημᾶ, 83:1 18} Ὀϊο᾽ πη δη8 πᾶ 

Ν 3, - 2 

εὐϑέως, καὶ διηκόνει αὐτοῖς. 82 ὀψίας δὲ γενομένης, ὅτε 
ραν Ν - 

ἔδυ ὁ ἥλιος, ἔφερον τιρὸς αὐτὸν τιάντας τοὺς χαχῶς ἔχοντας 
δ Ἂ ,ὔ ν ξ ,ὔ ς᾽’ ΡΙ 

χαι τοὺς δαιμονιζομένους. 88 καὶ ἢ στόλις ὅλη ἐπισυνηγ- 

μένη ἣν πρὸς τὴν ϑύραν. 84 χαὶ ἐϑεράτιευσεν τεολλοὺς 
χαχῶς ἔχοντας “τοιχίλαις νόσοις, 

- " 2 2 - 

Καὶ δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλεν, καὶ οὐχ ἤφιεν λαλεῖν 
ῇ 27 3 

τὰ δαιμόνια, ὅτι ἤδεισαν αὐτόν. 
Ἄ ΝΟ, ὦ ἩὮ ᾿ ᾿] Ων 3. ἐπ 85 Ν οἷ ῃ) 

806 Καὶ πρωΐ ἕγννυχον λίαν αναστὰς ἐξῆλϑεν χαὶ ἀπῆλ- 
7 - , 

ϑὲεν εἰς ἔρημιον τόπον, χαὶ ἐχεῖ προσηύχετο. 86 χαὶὲὶ χατε- 
} - δίωξαν αὐτὸν ὃ Σίμων χαὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ, 81 καὶ εὑρόντες 

ΨΩ ΔΝ ,ὔ Ψψ᾽ σὸ γὰρ ΤΟΥ ’ - ἐ Ν ,ὔ 
αὐτὸν λέγουσιν αὑτῷ ὅτι πάντες σὲ ζητοῦσιν. 838 χαὶ λέγει 

82 58.01}}}] ὁ ἥλιος; ἀ165 πογῦ ποὺ Μο. ΧΙ], 24; βομπβύ βύππο (νἱθυ- 
1ΤῈ81) ἴθ) Μί. 10. Ἐρ. ΝΘ. ὑπ βαηπα (ζνγοῖπιαὶ ἱπὶ Μο.), 5. ΘΟὙ πηι 
ατ. ΠΠ| γΡ. 849. Μγί}ο]. ρ. 662. ---ὀ 001] Ππαρδηάδη8)] χαχῶς ἔχοντας -- 
ΠΡ οοΙ ρ! χαχῶς ἔχοντας νόσοις ποικίλαις. ποι Ὁ] (ΔἄγουὉ) 5. χὰ. 
Μί. ὙΠ], 16. 33 850 Ῥᾶιγρθ 4111] ἡ πόλις ὅλη ΛΕΚΟΚΜΒΌΥ Γ. -- δλη 
ἡ πόλιες. --- Δ} - ραταηπᾶμπα γὰ5] χαὶ --- ἐπισυνηγμένη ἣν ΛΕΒΟΚΜΒΌ 
Υ7 -- χαὶ ἦν --- συνηγμένη. 84 Τὰ Ὁ ΠΗ Ἰαυίοὺ ἄθ᾽ σϑηΖθ γϑὺβ ἃν οἷ- 
ΟΠ οπα. --- γοάϊαπ ῬῸ5. πηι] Ροη8] λαλεῖν τὰ δαιμόνια --- Β τὰ δαιμόνια 
λαλεῖν, Τ{Ρὶ γα φᾷ Ἰοαχιΐ᾽, 06 Υ { ,ϑ]Ἰοαὰὶϊ ἀαθηηοηϊα᾽. --- Καηβοᾶμππ 1π8] 
ἤδεισαν αὐτόν δῖπ ΑΒΕ ΚΗΌΥ Γ.] τὶ γρ --- ἤϑεισαν αὐτὸν Χριστὸν 
εἶναι. --- ϑϑοίίΐοπ 106 Ὀορίηπί 61 ΤΙβομοπάου! πϊξ χαὶ οὐκ ἤφιεν, ἴπ ἢ 
Ῥ6Ὶ , οὐ βαπαυῦ τηυ]ίοβ᾽. 85 αἷν ἀπένου] πρωὶ ἔννυχον λίαν; αἰῦνγο (αμᾶ 
ἈΠΔ) παν ΠΟΙ ,ἴπ ΔΟΥ ΤηοΟΥρ ἀλη πηρ᾽, αὐ. , ΠΠ]ὰο]0 γαϊᾶο᾽; λέαν 
8011 πο ΟἹ, δ.0}. ,1ὴ οοαϊοὶ 8 οὐ υϑυβι ο 5 [6 Π]160π, ΨᾺΓ ἰἰτῖρ 6 8 
ἄομι ἰθουβούζου θα  Ὠγ]]ΙΟΉ. ---- πβδύα πἀαπ 45] ἀναστάς -- [6}Ὁ ἴῃ ἢ ὁ. --- 
5147 14} ρΆ}141}] ἐξῆλθεν χαὶ ἀπῆλθεν --- Ἔ ἐξῆλθεν, ὈΔ 6 ,ἀνϊ᾿; 
ΟΥΙΔΟΑῪ βροίχοπ ἴηι ὁ ᾿Ιησοῦς. 381 Ὀϊρ᾽απᾶάδηβ. ᾽πὰ] εὑρόντες αὐτόν ΛΟ 
ἘΡΟΚΜΒΌΥ ΠῚ --- δῖα ΒΙ,6 εὗρον αὐτὸν χαί, Ὁ) (10 νρῦ) ὅτε εὗρον 
αὐτόν, [610 ἴπ νο. --- Ρυῖϊς βοϊ απ] σὲ ζητοῦσιν ΛΕΡΟΚΜΗΟΥΖα  -- 
ζητοῦσίν σε, 



ΜίδτοιΒ 1. οδδ 

ἀΡὰπ ἀπ ἰτηπιὰ Ραθοὶ ἃ]]ὰὶ ΡὰκΚ βοκ)απα. 838. 18}. 4} ἀὰ 

ἵπι: σασσαπι ἀπ Ραϊμὶ Ὀἰδιπ]η6. ΠαΪ η 0. ἃ} ὈΔαγΡΊπι, οἱ 

δῖ ἠαϊπαν ππϑυΐαπ; απΐθ ἀὰθθ πὶ. 939. 1} νὰβ Π]Θ}] 618 

π᾿ Ξγπαρορίηι ἴζο ἃ 11ἃ (Δ]ΘΙ]αἴαπ 18}. ἀπ] 08. ἀβγὰ]γ- 

Ρὰηαϑ. 

40 Ζ28}} αατηὴ αὖ ἱπηηὰ ΡΥ 8Π}} Πα θδη 5, θ᾽] απ 8 Ἰηὰ ἴ --- 18 

Ἰὼ Καΐϊγαμπι Κημιββ]αμθ. 181} αἰραμαθ ἀπ ᾿πηπὴὰ Ραϊθὶ Ἰαθαὶ 1 ι 68 ΤῊΝ 

γ᾽ Ποἷβ. τπηασὺ τὰκ σα τ αἸπ]ᾶπ. 41 ἴΡ Τθϑ5. ἰηΓοἰ πὰ π 48. πἰναὶς- 

Ἰαπᾶβ. παπᾶπ βοῖπα αὐψαϊθοκ ἰπχμλὰ 18} 48} ᾿πηππᾶ : 11], γα} 

μταΐηβ. 42. 1} ὈΠΡ6 4} μαΐα [Ι6518, 88. βαῦα ῥβυι}5Π1] 

Πα} αὖ ᾿ππτηὰ, δ} ΠΥαΪη5. σὰ}. 48. 781} σΔηνοίαη 8. ̓πηΠ]ὰ 

»} ΒΨ ΕΥ) . Ἀ Ν] ͵ὔ ,ὔ «! ᾿ Β] -- 

αὐτοῖς “Δγωμεν εἰς τὰς ἐχομένας χωμοπόλεις, ἵνα χαὶι, ἔχεξὶ 
Ἀπὸ ον Ὕ - Ν γγη 7 { Δ “ ᾿] 

χηρύξω᾽ εἰς τοῦτο γὰρ ἐληλυϑα. 89 χαὶ ἣν χηρύσσων εἰς 
Χ Χ Ὅν δ᾽ γῷ υ [φ Ν , Ν Ν 

τὰς συναγωγὰς αὐτῶν εἰς δλην τὴν Γαλιλαίαν καὶ τὰ δαι- 

μόνια ἐχβάλλων. 
΄ ἢ , -» 2) 

40 Καὶ ἔρχεται πρὸς αὐτὸν λεπρός, “ταραχαλῶν αὑτὸν 
᾿ - 2 ἃ Ν , ΑΜ ρ ῸΝ , Ἁ 

χαὶ γονυπετῶν αὐτὸν καὶ λέγων αὐτῷ, ὃτι ἐὰν ϑέλῃς, δύνα- 
2 - . 

ο΄ σαί με χαϑαρίσαι. 41 ὃ δὲ Ἰησοῦς σπλαγχνισϑεὶς ἐκτείνας 
᾿ - 2 Ἐς ἯΓ 9, 2 - Ν ὔ, Ξ κα δῶ » 

τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἥψατο αὐτοῦ καὶ λέγει αὐτῷ Θέλω, καϑα- 
, Ν 2 , ἊΨ - 2 , ς ,ὔ 5.1 πὸ 

οἰσϑητι. 42 χαὶ εἰπόντος αὐτοῦ ευϑέως ἢ λέπρα ἀττῆλϑεν 
. Ἐν ἢ ἥλων ἂν τ 7 ἢ Ἂν ΞΗ , , τῶ 
: ἀτι᾿ αὐτοῦ, χαὶ ἐχαϑαρίσϑη. 48 χαὶ εἐμβριμησάμεγος αὑτῷ 

88 Παϊτηοτη, ἀῖθ απ αἀβοῃ σι Παϊπιοπι. 

88 ἀμ βαΐπι Ὀϊδιιπήαπο Πδίτηοπι 8} Ὀδυγρα} εἰς τὰς ἐχομένας 
χωμοπόλεις, ἅ0εΥ Ὁ (1 γρ) εἰς τὰς ἐγγὺς κώμας καὶ εἰς τὰς πόλεις, 
ΠῚ νρ ,ἴπ Ῥγοχίμηοβ υἱθὸβ οὐ οἰ υἱὐα 5᾽, ἃ ,1π5 φχόχίπια οδβίθ!]α, οὐ οἰνιίἃ- 
{ἰ5᾽, Ὁ ,1π οαδίθ11α οοπῇπία οὐ οἰγηίαῦ5᾽; οἴη θαν ἰδ 161 ὈΔαΤρῚπῚ Ζυδαΐ 
ΔῸΒ ὅοΥ Τίαϊα, ππᾶᾷ Παϊπιοπη Θπίϑρυδοῖ ἄθπὶ χωμοπόλεις ἀθν φυΐθο. νου- 
ἴασα. --- 441] ἐλήλυϑα “1 ἴὸ νᾳ --- ἐξῆλθον (υδ4 ἅ]α οἄθΥ υσγϑηπ). 40 18} 
Κπίναπι Κηι55]4 45] χαὶ γονυτιετῶν (αὐτόν" 5. χὰ Χ, 11) ΑΟἸΒΟΚΜΕΌ 
ὙΠ“. οἴπε αὐτόν ϑ'π 1,, [1 γρ ᾽φϑπὺὰ ἢσχο᾽ --- [610 ΒΌΓ' ἰἴαὰ ὍὌθοΣ 
ἄθπ ζΖιιβαΐζ Κηΐνατμι 5. δἰ ]οϊππηρ' 8 11. -- 14 4] βαπα8)] χαὶ λέγων --- ὅδῖη 
Βε λέγων. -- τ ὀ ἀὰ ἱπιπια] αὐτῷ ἢ --- [610 Ὁ 10ὃΡ} γρὰὰ --- Βαΐίθ1}] ὅτε δ΄1π 
ἈΒΕΘΟΚΜΒΌΥ [218 --- ἴθ] Τὴ τὺ γρΡρὶ, χύριε, κύριε ὅτι. 41 1 [θ808] 
ὁ δὲ ᾿Ιησοῦῖς ΛΟΒΕΟΚΜΒΌΥἿΩ͂ ἴα γρ .-- χαί. ---- Βαπᾶπ βοῖπα αἰίαϊίοῖς 
ἵπηπια}] τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἥψατο αὐτοῦ Ὁ 1ΐνρ -- 5΄π Β], τὴν χεῖρα 
αὐτοῦ ἥψατο, ἀἰο ὕρτίροπ τὴν χεῖρα ἥψατο αὐτοῦ; 5θῖπα Βίατηπιύ γ00] 
δι5 ἄρον Τία]α. 42 ὈΠΡ6 48} Ραία [6515] εἰπόντος αὐτοῦ ΛΟΒΕΟΚΜΒΟΌΥ 
ΤΟΊ »9}νρ ὑπ Γ᾿ ,οὐπη μᾶθο αἰχίββοί᾽ --- 6810, Ῥαΐα 5οιοῖπί 118 ἢ Ζτ βίδῃ- 
ΤΏ6Π, ἴσβιιβ 150 γὸπ ἄθπι ᾿πίθυροϊαίου χζυροθοίχί, ΜΠπ:θὸὺ 1.0. ΙΧ, 48. --- Ραία 
Ῥταί5Η}} «ὔαὶρ αὐ ἴτηπιὰ] ἡ λέπρα ἀπῆλθεν ἀπ᾽ αὐτοῦ πὰτ Ο --- ἀπῆλθεν 
ἡ λέπρα ἀπ᾽ αὐτοῦ, ἀπῆλθεν ἀπ᾽ αὐτοῦ ἡ λέπρα. 



“μ᾿ 

200 Μαγοαβ 1]. 

ΒΌΠ5. ΠΒΒΔΠΟἸἋ4ἃ ἴπἃ 44 180} 4} ὅτι ᾿πηπλὰ: 58 1ΠΥ οἱ 1τη8ηΠ- 
ἢ ἢ αἰραΪ8 γαϊῃῦ, ἃκ σᾷρο μὰ 51108π αἰαπρίαπ οὐ] 

78} αὐθαῖν [Γτη ΘΔ ΠΥ] Θ᾽] βοῖηδ] βαύθὶ ἀπ θαιν Μοϑο5. ἀὰ 
γοιύγοα!βαὶ ἴπη. 

Ρ -ΞΞ- 19 40 [0 15. ἀϑραρρθηἋθ ἀπράῃη τη61]18} ΠΙᾺ Δ} πβϑα! βᾶῃ 

Ραΐὰ νᾶπγα, βγάϑυθ 18. ἰ|ρᾶῃ πὶ τηδῃΐα δηαδαρ]ο ᾽ἴῃ ὈδαΤ, 

ΘᾺ ]Θ]ΡᾶΠ, αἷς αὐὰ ἃηδ Δ] αΐμη αὐδαϊτη νὰ: 18}} 14] ἀὰ 
᾿πηηιἃ 811 010. Σ 

τοὺ ΠῚ, 1 {88} σφ 10 αὔτ ἴῃ ἸΚαΐδιπδαμ) αἴαι ἀδρδηβ, 18} 

ἯΙ μι. 188 σα ΐγθμππ Ραθδὶ ἴῃ σαγᾶα ἰδῦ. 2. 8} 5118 σΔΠΘΙΠΠΠ τη ηδρ δὶ, 
ΒΥΒΥΘ ΡΠ) ΠΙ ρδιηοβίθαθῃ ἢ} ἃὐὺ ἀδαϊᾶ, 8} τοῦϊᾶδ τὴ 

» « Ἂ - 

ευϑέως ἐξέβαλεν αὐτὸν 44 χαὶ λέγει αὐτῷ Ὅρα μηδενὶ 
9 δ - -Ὡ - μηδὲν εἴχτῃς, ἀλλὰ ὕπαγε σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ καὶ ττρος- 

ἔνεγκε τιερὶ τοῦ χαϑαρισμοῦ σου ἃ τιροσέταξεν ἸΠ]ωσῆς εἰς 
μαρτύριον αὑτοῖς. 

40 Ὁ δὲ ἐξελϑὼν ἤρξατο κηρίσσειν “τολλὰ χαὶ διαφη- 

μίζειν τὸν λόγον, ὥστε μηχέτι αὐτὸν δύνασϑαι φανερῶς εἰς 
͵ὔ Ἅ - 5] Ν 2,75 Ἴ ΒῚ , ,ὔ ΠᾺ ν ΒΡ) 

πόλιν εἰσελϑεῖν, ἀλλὰ ἕξω ἕν ἕρήμοις τόποις ἣν" καὶ ἤρ- 
χοντὸ πρὸς αὐτὸν πάντοϑεν. 

Π, 1 Καὶ εἰσῆλθεν τιάλιν εἰς Καφαρναοὺμ δι’ ἡμερῶν 
ΌΥ Ὁ , [“] γ ὝΣΣ ἐν 2 Ν Στ, ἢ ἤκετα 

καὶ ἡχούσϑη οτι δἰς οἶχὸν ἔστιν. 2 χαὺ εὐϑέως συνηχϑη- 
-Ὁ 7 Ἀν' 

σαν πολλοί, ὥστε μηχέτι χωρεῖν μηδὲ τὰ πρὸς τὴν ϑύραν, 

48 5018] εὐθέως --- ΑἸ πᾶοῃ αὐτόν. 44 5αἴῃν 61] ὅρα; ἄθοι. ἀδθ 
Ζυροδοίζίθ 6δἱ υρ]. σὰ 1 Ο. ΤΥ, ὅ --- πὶ αἰβαῖβ γαῖ] μηϑὲν εἴπης ΒΟΒα 
ΚΗΜΒΌΥΓ -- εἴπης. --- Ῥυὺκ 5110.π αἰααρ]απ) σεαυτὸν δεῖξον --- ἢ) τὸ γρ 
δεῖξον σεαυτόν. ἴθον ἄθπ ἱπῆπιεϊν 5. σὰ Μί. Υ, 34. 45 811] πολλά 
--- ἔθ} ἴῃ Ὁ ἰύ νρ. --- βνᾶβυθ 15. 70|}8η πὶ τηδ}}.4] ὥστε μηκέτε αὐτὸν 
δύνασθαι; ἴῃ Τὸ {6810 αὐτόν, οἰπῖρθ ταἱπιιι 5] 1 Πα πα βου θη ππᾷ Κὅϊηα. ὥστε 
μηχέτι δύνασϑαι αὐτόν. εν Οοίο, ρῆορρι. ἄϊθ πϑραύϊου ᾿πππηλ1 {6108} ΥῸΥ 
ἀα5Β νϑυθπη χὰ 5θίζθῃ, ἀΔΠΟΥ Ἃ16 ΔΡΊΘΙΟΠπηρ ἴῃ ΟΥ̓ νου βίο ηρ'. ---- 
ΔΠαἀαιρ]ο ἴπ Ὀδαγρ ρΆ]οΙ Ρ8}}] φανερῶς εἷς πόλιν εἰσελθεῖν; ΟἹ,, Ὁ, δῖα 
ΘΙ ΘΠ 6η. 1 ΟΘΥ Ὑγου βίη ρ ἃὉ. [1,1 σαϊγομιῃ}] ἠχούσϑη, 5,510 οΥἴγαρ- 
(θπ᾽, ΥΡ]. Ζὰ 1 Ο ΙΧ, 24 (δου ρΡ8). 2. βνᾶβυθ Ἰ0}8π ηἱ ραπιοβίθαινμ Π1]}} 
αὐ ἀαυγα}] ὥστε μηχέτε χωρεῖν μηδὲ τὰ πρὸς τὴν ϑύραν ,80 ἀδ88 516 
ὨΙΟΠύ οἰ ηΠι8}] ἂῃ ἄον {πὔχο ταῖπ Παύίθη᾽; ἀθυβθ 106. ΘΟ 501 Ὧθ85. Βα] οὔθ 
ΠΟ. ΝΠ, 2 ρμαπιοίοίπηια ἴῃ ἰζγῖ8β χωρήσατε ἡμᾶς. θη Οτθο βοιθη 
Θηίβρυϊοιύ 7}. Ὑ1Π|, 81 ναυγᾶ πιοὶπ πὶ ραιηοῦ ἴῃ ἰχνὶβ ὁ λόγος ὁ ἐμὸς 
οὐ χωρεῖ ἐν ὑμῖν. ὕπνον ἄϊο ἀορρο!ο ποραύϊοπ 5. σὰ ΧΥ͂, 4. 

Ἢ γοπ Πῖθι 4 βἰπᾶὰ ἴπ (θ᾽ ΤΘΡῸΪ παν ἧἰθ ναυαπύθῃ. ὅν ἀ]εθβίθη 
Ὁποῖα] Ππ ἀ8ο σι. ΑΒΟΘΙ, παπᾶ 16 νοὶ ῬουοΚι θρ, πα ἀπο 1686. ΠῸΓ 
ἄαππ, θὴη ΟΛ᾽ πἰομύ ἄϊο Ἰοβατὺ ἄθβ ΔΙοχωπάσγίπιβ {Π|61]0, ᾿ 
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γαυγά. 8. 7.1} ἀοπγη ἃ ἰπηπιὰ Ὁ] 10ὰ θαϊγ πα δη8 Πα μὰ πὰ 

ἔγατη ἢάγουϊμι. 4 Ἰὼ] πὶ τηᾶραῃἀ 8 ΠΘη νὰ ΑἸΠ1811] ἰΠ]Π)ἃ 

ἕχαστα τη παρ θῖπι, ἃπα 1] ἀΘ θη χοῦ Ραγθὶ ν᾽ Τθθῖι8, 18} πι8- 

στα θα πάλη ᾿πβα ἀπ Ραΐα ὈδαΪ 141} {γα οὔ ἢ, ἃπὰ Ρδπι- 

μ]θὶ Ἰἰὰσ 5ἃ ΒΡ. ὅ σαβαΙΠγὰπβ Ρὰη [Ο58 ΘᾺ] 61 176 

4 ἀὰ Ραϊηπιὰ τἀ] 101: ὈΆγ 110. ἁἤοίαπαα. Ρὲ18 ᾿παγν δα} 615 
Ροῖποβ. ὃ γνϑϑαπα Ρᾶ Βα πιὰ ΡῖΖ6 ὈΟΪΚα}]6 δῖ. δἰ Δ 85 

7. Ραρκ] δηλ η8 515. ἴθ ΠαΙσὑ8Π] 861 Πη81η|: 7 ἢνᾷ 88 ϑ5γἃ 
ΤΟΔῚ παϊξοι πη Ὁ γα τηὰρ ἁἤθίαδη [ταν δα Ὁ] 5 πἰθὰ 818 

σ᾽ 8. 1ἃ}} 55. αἰ καμηαπβ [655 ΔΠμΪη βθἰηδιη πὰ βαΐθὶ 

5γἃ βαὶ υϊτοάθάπη 8518. (Ὁ ἃὧἂὰ ἴ: ἀαΐγο τηἶΐο} Ραΐα ἴῃ 

᾿αϊσ απ) ᾿χγ γα ὃ 9. ΠΥΆΡΆΙ ἰδὺ ἃχθῦϊζὸ ἃ αἸΡᾶη ΡΔΠΙη8ἃ 

Ν γηὴ 2 ) - Ν ἢ ἘΚ ἘΠ ν ἍΝ 
χαὶ ἐλαλει αὐτοῖς τὸν λόγον. 8 καὶ ἔρχονται τιρὸς αὐτὸν 

σπεαραλυτιχὸν φέροντες αἰρόμενον ὑττὸ τεσσάρων. 4 χαὶ μὴ 
) -- τς 

δυνάμενοι προσεγγίσαι αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον, ἀπεστέγασαν 
Ν ΕΣ «Ὁ - Ψ ὩΣ 

τὴν στέγην ὅτου ἣν ὃ ]ησοῦς, καὶ ἐξορύξαντες χαλῶσιν τὸν 
, Ὁ γύρο ὃ Ν ΄, ἈΝ Δ νι: 

χράβαττον, ἕφ᾽ ᾧ ὁ παραλυτιχὸς χκατέχειτο. ὅ ἰδὼν δὲ ὁ 
) - 2 “- - “-“- 

Ἰησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν λέγει τῷ παραλυτιχῷ Τέκνον, ἀφέων- 
« ζ -“ 

ταί σοι αἵ ἁμαρτίαι. 6 ἦσαν δέ τινες τῶν γραμματέων 
- ’ ,ὔ - -»-΄ὦ»- 

ἐχεῖ χαϑήμενοι καὶ διαλογιζόμενοι ἕν ταῖς χαρδίαις αὐτῶν 
΄σγει τὰ [φ᾿ - , , , 2 ΄ 

1 Τι οὗτος οὕτως λαλεῖ βλασφημίας; τὶς δύναται ἀφιέναι 
ς , γ Ν Ἕ ς “Ἕ Ὁ Ν 3ὴ 7 2 Ν ἘΠ 
ἁμαρτίας εἰ μὴ εἷς ὁ ϑεὸς; 8 καὶ ξύϑέως ξτπτιγγοὺς ὃ [|η- 

σοῦς τῷ πνεύματι αὐτοῦ ὅτι οὕτως αὐτοὶ διαλογίζονται ἐν 
« - .΄ ᾿] - ,ὔ - ᾿, γ -ἪἫ , 

ἑαυτοῖς, εἴστεν αὐτοῖς Τὶ ταῦτα διαλογίζεσϑε ὃν ταῖς καρδίαις 
ς - 2 - - -232 ὑμῶν; 9 τί ἐστιν εὐχοττώτερον εἰπτεῖν τῷ πιαραλυτιχῷ «“φέων-- 

Π, 3 δΒάνουνϊμη, αἴθ παηαβοητι Πάγουϊῃ; γρ]. ὕγδ!!1π)), ὑαῚ μι π1τη : 
ἀδποθοι ᾿παθο] πα 061] αἵ ἤάγου υἱπᾶδη Μο. ΧΠΠ]Π, 21, τῖ|ὸ δ0 ἢ} ἐγ! 
Με. ΧΙ, 1; αἴθ ποθ ἢθούγίοι ἀδίϊγθ ϑυβοῃθίπθη πὰν θοὶ Το] ροπᾶοθπι 58}- 
βίαπίϊγ. 9 αἢοίαπάα, ἀ16 ΠΑπἀβομυῦ ἀἤθραπάα, νρ]. 1,0. Υ, 11. 

4 βατθὶ νὰβ [6518] ὅπου ἦν ὁ ᾿Ιησοῦς Ὁ 10} --- ὅπου ἦν. --- 
᾿πβα!1ἀθάση βαΐα Ῥδα] 141} ἐγ] :]ούπ ἢ] χαλῶσι τὸν χράβαττον; οτκΙάτοπαθ 
ἘΠῚ ΒΟΥ ΘΙ απ ρ (65 ΚΌΣ ΖΘ ΟὙΪΘΟΠΒΟΠΘΠΗ. ΔΒ τ ΟἸς8. --- Ἰαρ' 8588. 1811Ρ4] ὁ πα- 
ραλυτιχὸς χατέχειτο, Ὁ ΘΙΟΠΘπἄθ πογίβίο]απρ'. 8 τ]0}Ρ βαία] ταῦτα 
διαλογίζεσθε, ΔὈν οἱ οἸΙοπᾶθ του βίθ! μη. 9. ἃχοίϊζο ἄμ αἰβαη} εὐχοπώ- 
τερον εἴπεῖν; ΜΙ. ΤΧ, ὅ. 1,0. Ὗ, 28 οἾπο ἅἀυ. --- 8 ἐγαγδυχηίοῖβ. θ᾽ 61 Π05] 
σοι αἵ ἁμαρτίαι ΑΟῸ ΤΡῚ γρ, Κ5'π Β σον αἱ ἁμαρτίαι, αὔον ἢ: ,{0ὶ 
Ῥοϑοσαΐα ἐπια᾿. 

Βεγηλιαγαξ, Ὑα1814. “7 



δ 8 Μίαγοιβ ΤΠ]. 

Ἐ5ΠΡῚη : ἀῇοίαπαα, Ρὰ8 ᾿αυδαγ ὐ6 15. β π05, θᾶ αἰ ρα: ὉΥΤΘΙΒ 
78 πη βαΐα 84] βοίηαία 18} ραροῦ 10. Δρβᾶπ εἱ υἱζθὶρ 
Ραΐθὶ νϑ]άπίηϊ ΠαθΔΙΡ ϑθμπ8. ΤΠ] Ππ5 ἃπἃ δἰ Ρὰὶ «ἤοίαῃ [τἃ- 

γΔΠ  ]η5., ἋὯΡ ἀα βδιητηὰ Ἐ5]Ρ1ῖη: 11 ῥβὰ8 αἰβᾶ, ὉΓΙΘΙΘ 

Ὠ]Π.}} Ραύα Ρ8(] Ρ61η 18} σᾷρο' ἀπ σαγ δ ῬοΙπδιητηᾶ. 12. 78} 
ὈΤΆΪΒ. ΒΌΠΒ 8 πϑῃδ ἤλπἋ5 ὈΔ4] τδι44]}6 ἴδισα δηανα" }]α 

Δ1117χ6, βγᾶθγθ πϑοθιβηοάθάπη 8118] 18} Ππαππϊἀθᾶπῃ τη1Κ1]- 
7 πα δη8 ΟΡ, αἸΡΔΠ 88 βαῦθὶ ἃἷν νὰ ἢ] ΘΈΒΘΗΥΌΠΙ. 

Κα τες 21 15. 484} σα ]αῖρ αἴδγα [ΔΠῚ ΤΔΥΘΙη; 7181} 811] τηϑ παρ θη 10α- 

ΜΕΤῚ μοδ8 θάμῃ ἀπ ἰπηπηὰ, 781} 1αἰβί48, ἴπ8. 14 [81 ναι θοπᾶθ σάβδῃν 
Πμαῖννὶ βᾶπὰ ΑἸ Ια5. βἰδηαδη αὖ πηοΐαϊ, 18} 4ὮΡ ἀὰ ᾿πηϊηδ: 

σᾶρο᾽ [αι 115. 18} ϑϑίδπαδη 5. 144] ἰδ 1Π]1η8. 

, ς τς 7 δ ᾿ -ἫὝὝ δι υϑ᾽ Ν , 

ται σοι αἱ ἁμαρτίαι, ἢ εἰπεῖν ἤγειρε καὶ ἄρον τὸν χραβατ- 
’, Ν , « Ν γρω [φ᾿ ἐν 27 

τὸν σου χαὶ περιχάτει; 10 ἵνα δὲ εἰδῆτε οτι ξξουσίαν ἔχξι 
- 2 - - 2 

ὁ υἱὸς τοῦ ανϑρώπου ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας, λέγει 
- λ - 11 ΣΝ λέ 27 ΔΕ Ν 

τῷ παραλυτιχῷ Σοὶ λέγω. ἔγειρε χαὶ ἄρον τὸν χράβατ- 
δον Ὁ 2 Ν ΓΝ τὲ» ΝΣ ΘΟΣ Σ 23ὴ 7 

τὸν σου χαὺ ὑτίαγε δίς τὸν οΟοἴχον σου. 12 χαῖ ἡγέρϑη εὐϑέως 
᾽ν 27 Ν ,ὔ ΒΡ ΩΣ 2 , , [4] 

χαὶ ἄρας τὸν χράαβαττον ἐξῆλϑεν ἔναντίον σ“τάντων, ὥστε 
γ6) Ὥ Ν ,ὔ ν , , [τ 29 
ἐξίστασϑαι σπιάντας καὶ δοξάζειν τὸν ϑεόν, λέγοντας ὅτι ουδέ- 

σοτε οὕτως εἴδομεν. 

18 Καὶ ἐξῆλϑεν πάλιν παρὰ τὴν ϑαάλασσαν" καὶ πᾶς 
τ ΟΥΥ Ὕ Ν τ ἀν Ψ α ἕν Σν, 2 “ Ν 
ὁ ὄχλος ἤρχετο πρὸς αὐτὸν, χαὶ ξδίδασχεν αὑτούς. 14 χαὶ 

, κτ Ν Ν ΩΡ ΟῚ , Ἵ ἌΣ Ν 
χτταράγων εἰδὲν “ευὶ τὸν τοῦ ᾿“Αλφαίου καϑήμενον ἐπὶ τὸ 

Ὥ ν Ἶ Ὁ ΘΝ το] ᾿ ν΄. τὶ Ν 2 

τελώνιον, καὶ λέγει αὐτῷ «Ακολουϑει μοι. χαὶ ἀναστὰς ἦχο- 
᾿] ΄- 

λούϑησεν αὑτῷ. 

12 ραβθῆγνιχηῃ; 416 Πα ἀβο Υ"ΠὉ ραβθηνῖι, ἀθιπρθηηδ88 πα ῦ θη ΤΡΡβίγ τη 
πᾷ Ηργπο ρβθηνιη; 8]]οἷπ ἀὰ5 ΖΘ ομθη ΕἾΤ τὶ 'Ξ οὗου [ΠῚ ἰϑδύ γσὸμπ ἀθπὶ 
[ΣΡ πὶ τι ΟΥὟΘΙ τὸ ΠῸῚΓ ὙγΘΠΙρ ὙΥ ΒΟ] θἄθη ἀπά Ἰκομπίθ γοπὶ ὩΌΒΟΏΧΘΙ ΟΣ 
Ἰοιολύ σηϊύ 1 θ59 ΠῚ νου ΘΟ 5610 οΥάοη ; 10 ρσοῦὺθ ἄδμον ταῦ 61, τἀπᾶὰ Μαβ8- 
τη 81 1π| ΔΠΒ0Ἶ 1155 ἃη ἀα5 ΟὙΙΘΟΒΊ 506 ραβθηγαμη. 18. 18} ἃ}1 τηϑῃμρΡ ΙΒ 
14 ἀ]οάθα ἅτ ᾿πητηὰ δύ 8ηὶ τὰ παρ ἀου ΠΔΠ 80 ῃγυ Ὁ πδοπρούσαρραῃ. 

10 4ηὰ αἴγϑαὶϊὶ αὐοίαπ ἐπαναυν 5] ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας 
δῖα ΟἿΙ, 1} νρ -- ΛΑ υπᾶ Β ἀπᾶάθγο νου βίθ!]απρ. 11 πιτπηι}} χαὶ ἄρον; 
ὕηον Ἂἢ -ας χαΐί 5. χὰ 7". ΧΥΙΙ, 1. 12 παιμίάοάπηῃ πιἰκ ] απ 488] δοξά- 
ΔΕ Κ..Δἃ Ἱ, 27, 
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15 «}} γὰρ ὈΪΡῸ 18. πα Και ἃ ἴῃ ραχδ 15, 181} πιδηδ- Κν --- 

σαὶ πηοίαυ]οβ. ἰὼ {γαγαθγ αὶ τ] βαπακιπηθ ἀθάθῃ Ιοϑαὰ 7} Μ' 15 Τὸ 89 
ΒΙΡΟΠ͵άτη ἰδ: ὙΘΒ. ΔῈΚ τηδηᾶραϊὶ 18} Δ] ἃ. ἸΠη]ηδ. 

10 Δ} Ραϊὶ ὈΟΚαΥ]ῸΒ 184} Εἰ ΘΙ Βαϊ οῖβ, σαβα  Πγδη ἀλ η8. πὰ τηδὺ- 
Ἰαπάδη τὶν Ραΐϊῃ που) 1} ἔγαν Δαυ  α]π., ἀΘΡη ἀπ βαῖμη 

ΒΙΡΟΠΪαη 8: ἤγὰ ἰϑῦ βαῦθὶ χὴἱρ τηοὐαγ]απι 18} {Γανδα } θα ΠῚ 
τη] 1} 718} ΥἹΟῚ ἢ 

11 48}} ρα 5] Π 68 [6518 αὰρ ἀὰ τὰ: πὶ βασι 5υ1}- Κρ --- 
Ῥαὶ Ιοκοὶβ ἃκ Ῥαὰϊ ὉθΊ θα ΠαρθαπάδπΒ; πὶ ἅτ ΙΔ Ροη ἀϑγδιι]}- Μ᾽ 18 ἴολὸ 
ἴδ ἃκΚ {τανδαγ ηϊᾶη8. 18. Δ} γΘΒῈΠ ΒΙΡΟ0Πη708 [ΟΠ ΠΠ15. 78} 
Αγ Ιβαὶθὶβ [απ ἀλη. 14} αὐ] 18 ἀΘΡὰἢ αἀὰ Ἰπητηδ: 

ἀασθγθ ΒΙΡΟΠ]ΟΒ. ΤΟΠΔΠΠ65 18} ΕἈΥΘΙΒα οῖ5. [αϑίαπα, 10 Ρᾶ] βΡο]- 

πδὶ ΒΙΡΟΙΪΟΒ εἰ ἰαδίδπα ὃ 19. 18} (ὯΡ ἴτὴ [Θ588: 108] τηδρτῃ 

5.715 ὈγῸΡίδαϊβ, ἀμαὰ Ραῦθὶ 110 ἴπ] ἰδ Ὀγαρίαθθ, [ἀβύδῃϑ 

ΤΡ ΨΟΕΎΝ γ - -» 2 αν εΙ - ἌΡ 
16 Καὶ ἐγένετο ἕν τῷ χαταχεῖσϑαι αὐτὸν ἐν τῇ οἰκίᾳ 

αὐτοῦ, χαὶ πολλοὶ τελῶναι καὶ ἁμαρτωλοὶ συνανέχειντο τῷ 
2 - Ἀ - -- 2 -- «- Ψ 

Ἰησοῦ χαὶ τοῖς μαϑηταῖς αὐτοῦ" ἤσαν γὰρ πολλοὶ χαὶ ἢχο- 
’ Σ 2 -"ἭἪ "Ὰ Ν « - ω Ν « - 

λούϑησαν αὑτῷ. 10 χαὲὶ οἱ γραμματεῖς χαὶ οἱ Φαρισαῖοι, 
τ ᾿] , Ἁ - -η Ἀ ς - 

ἰδόντες αὐτὸν ἐσθίοντα μετὰ τῶν τελωνῶν χαὶ ἁμαρτωλῶν, 
- -“" 2 οὖν »-" φ--ν 

ἔλεγον τοῖς μαϑηταῖς αὐτοῦ Τί ὃτι μετὰ τῶν τελωνῶν χαὶ 
ἁμαρτωλῶν ἐσϑίει καὶ πίνει; 

ἘΠῸ - 3 - ν᾽ 

17 Καὶ ἀχούσας ὃ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς Οὐ χρείαν ἔχου- 
ἥ πα , γ ἐλ ΜΑΣ τς - ΒΡ ᾿ ) 37 ἢ 

σιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ αλλ οἱ χαχῶς ἔχοντα οὐχ ἤλϑον 
5 

χαλέσαι διχαίους ἀλλὰ ἁμαρτωλούς. 18 καὶ ἦσαν οἱ μαϑη- 

ταὶ ᾿Ιωάννου χαὶ οἱ ἸΡαρισαῖθε γηστεύοντες. καὶ ἔρχονται καὶ 

λέγουσιν αὐτῷ Διὰ τί οἱ μαϑηταὶ ᾿Ιωάννου χαὶ οἱ τῶν Φα- 
, « ν 

ρισαίων νηστεύουσιν, οἱ δὲ σοὶ μαϑηταὶ οὐ νηστεύουσιν ; 
᾿ 5 2 - εἰ ὰν “" Ν , [ ΤΌΝ - 

19 χαὶ εἴπεν αὑτοῖς ὁ ἰησοῦς Τὴ δύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ νυμι- 

φῶνος, ἐν ᾧ ὃ νυμφίος μετ᾽ αὐτῶν ἐστιν, νηστεύειν; ὅσον 

16 ἐτανυδυσγῃίαϊση (2), ἀϊθ Πδηἀβο γ Ὁ ἐγαυχ μαῖα. 18 ΙΟΠΔΠΠ65 [6 
Βαπαβοσις, ΟἹ, ΤΟΠ Δ η18. 

15 ὈΠΡῸ6 15 δπακυμθια) ἐν τῷ χαταχεῖσϑαι αὐτόν, γνοτἄπαογίο 
ψΟΥ 500] υπρ. -- ταϊ βαπ Κυτα Ὀ! ἀθ ἀπ] συναγέχειντο --- ΔΟ ἐλθόντες συναγ- 
ἔχειντο. 16 πᾶ τηδί]απάδῃ] αὐτὸν ἐσθίοντα ΑΟαΐ, ἄοοῖι 5601} Α 
ἐσθίοντα γον ἔλεγον --- ὅτε ἐσϑίει, ὅτε ἤσϑιεν. τ ἸΡατο 88 1618] οἱ 
τῶν «Φαρισαίων ΟΞΌΕΕ ΟῊΗῊΚ οεἰ --- ἸΘᾺ]Ὲ ἴῃ Α, δῖ ΒΟ!1,9 οἱ μαϑηταὶ 
τῶν «Ῥαρισαίων; ἃ}8 ΦΘΥΒΙΘΥΟΙΥ Ἰοβασί βομϑιηΐ ἄϊο ΒΟΙΒΟ. 6. ΘΠΥΒΡΙ ΤΠ ΠΡΌΠ, 
ΝΣ ἀυχοῖ ἄπαθγιηρ πᾶοὸ ἄθὺ Τίαϊα, Ὧἀὰ δ} Δ 2.2 ,οὐ Ῥμδτῖ- 
58εῖ παῦθπ. 19 Ὀχιβίδα!ϊ8)] τοῦ γυμφῶνγος, νῷ ,ῷ 8111 πυρύϊαχιπι᾽, 061 

ἘΠ" 
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ϑγᾷ Ιασσα ΠγΘΙΪὰ 506 110 815 ΒαΡαπμα Ὀιαβίδα, πὶ τηᾶριιῃ 
ἔαϑίαῃ. 20 ΔΡβᾶῃ δαὐραροαπὰ ἀδροβ βᾷη ἃἰηϊπΊδᾶα αἱ 1Π| 88 
θυ ΡίαΡ5, 714} Ρᾶῃ [αϑύδηα ἴῃ Δ] ηδιηγηὰ ἀρ. 21 πὶ Τηϑηπὰἃ 

ῬΙαὺ [ϑΠ]η5. Π]]18. 518}}0 ἃπὰ βπᾶρδῃ [Δ] η] πὰ; 1081] ΔΙ] Δ] 

[Ἅ]Π]Οὴ αἵ Ραμιηᾶ, 88. πἰπ]α βαμηηγὰ [Ἀ1}}}1Π. 18} γα] 51Ζὰ σἃ- 

[δατα γα} ὶΡ. 22 πὶ πηδηηδ σα νη Ἰπσραΐα ἴῃ Δ] ΟΊ ἢΒ 

[ΙΓ] η5.; 1081 δαΐο αἰδῦαϊγαὶ νϑῖη Ραῦα πἶπ]0 ρδη8 ΒΔ] ΊΠ8, 
78 νϑῖπ ἀϑραθῃ!ρ 141} μα] Ὀ4]ρ0 615 [τδαϊβύπδηα, ἃκ συϑίηῃ 1πρ- 

σαῦα, ἴῃ ὈΔ]ΟΊΠ5. ΠἸΠ]8 5 οἸἹαϊαπα. 

τ ὐπα ες 28 48 γνῶ} βαϊπραροαη ᾿πηπηὰ ϑαθθαῦο ἀᾶρα β81}} 

’ -Ψ 2 

χρόνον μιετ᾽ αὐτῶν ἔχουσιν τὸν νυμφίον, οὐ δύνανται νηστεύειν. 
ορ 2) ᾿ δ ΟἸΡῚ ο 2 ὍΣ Ἅ:: ἢ δ ς ’ ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι ὅταν ἀπαρϑῇ ἀπ᾽ αὐτῶν ὃ νυμφίος, 

. , - 24 

χαὶ τότε νηστεύσουσιν ἕν ἐχείνῃ τῇ ἡμέρᾳ. 21 οὐδεὶς ἐπεί- 
αἰ 2 ΄ « - 

βλημα ῥάχκους ἀγνάφου ἐπιράτπιτει ἕπτὶ ἱματίῳ παλαιῷ" εἰ 
ὦ “ ρ Ὁ -- 

δὲ μή, αἴρει τὸ πλήρωμα ἀτι’ αὐτοῦ τὸ καινὸν τοῦ τταλαιοῦ, 
Ν - , ͵4 Ν ΒῚ Ν , ΎὝ , 

χαὶ χεῖρον σχίσμα γίνεται. 22 καὶ οὐδεὶς βάλλει οἵνον γνξον 
7 τῷ Ξ: 

εἰς ἀσχοὺς παλαιούς" εἰ δὲ μή, ῥδήσσει ὁ οἶνος ὃ νέος τοὺς 
δ᾽ Ἐ7 -ο « 2 - 

ἀσχούς, καὶ ὃ οἶνος ἐχχεῖται χαὶ οἱ ἀσκοὶ ἀπολοῦνται, ἀλλὰ 
6] 2 τ 

οἶνον νέον εἰς ἀσχοὺὶς χαινοὺς βλητέον. 
) - 

28 Καὶ ἐγένετο τιαρατιορεύεσϑαι αὐτὸν τοῖς σάββασιν 

46 6 [ΠΕ 5121] ΗΠ βροπβὶ᾽; αἀἴ6. ρούϊβομβ ἔαββιιπρ' ἰδῦ, ΘΌΘθη8Β0 Ὑἰ60 ἴῃ θη 
ῬᾶτΑ]]6]βύθ]οη Μί. ΤΧ, 15. 1,0. Υ, 84, υπίον ἄθπι οἰ ηῆμ588 ον Τία]α οπύ- 
βίαπάθη. --- υπᾷ Ραΐοὶ πῖρ ἱπὶ ἰϑύ ὈγτῸΡΙ8Ρ5] ἐν ᾧ ὁ νυμφίος μετ᾽ αὐτῶν 
ἔστιν, ΔΌΜΘΙΟμθπᾶθ ποτγίβίθι ὰπιρ, πᾶ ΖΦ Μ)81 ροπδὰι ΜΓ:0 ἴπὶ Μί, 21 ἰθαὶ 
αἴπιτηα1} εἰ δὲ μή, αἴρει, ἀαπηϊύ πίομύ οὐνγα᾽; ἀαρθροι ἱπὶ 1.0. ῬΘΠΑΌΘΙ 
ΑἰρΡαι. Ὅ1θβθ]ῦθ. δὺνθιομθηρ γοῖὴ ΟἸΙΘΟΒΙΒΟΠΘΝ 22; ἷπ Ὀοίάθπ {]]6Π 
βίθῃῦ ἢ (π6 ρϑρϑθῃ δ]Ἱϊοηυΐπ, βῖη δαΐθπι ἄθυ ἀπάθυθηῃ 1αΐ. Παπἀβοῃγ {61} ἄθπα 
σούβομθῃ ἰοχύ Ζὺν βοϊίθ. --- [ὉΠ1ὸπ αὖ Ῥαπηα 8 πιαΐα Ραπιπιὰ [αἰσι]1]} 
τὸ πλήρωμα ἀπ᾽ αὐτοῦ τὸ καινὸν τοῦ παλαιοῦ Β (ἀφ᾽ ἑαυτοῦ) 1, δ1π 
(πὸ τό) --- Α ἀπ᾽ αὐτοῦ τὸ πλήρωμα τὸ χαιγνὸν τοῦ παλαιοῦ, 1) τ0! 
γβ τὸ πλήρωμα τὸ καινὸν ἀπὸ τοῦ παλαιοῦ, Ο τὸ πλήρωμα αὐτοῦ τὸ 
χαινὸν τοῦ παλαιοῦ. Ἡϊοι υπᾶ πὴ ΜΙ. δύ πλήρωμα 4158. δοθῖιδ. »ἜΠΟΙΙ- 
τηθη: ἀατηϊῦ 65. (ρ]αὐ ἐαπῖτιθ πἰα}18) ποῦ Θρηθἤτη αἴθ ΕΠ] απρ' (85 ἀατ- 
Ὀπίου ἸΙοροπᾶθ βύϊϊοὶς ἀθ5. αἱΐοπ ρθη 465) σὺ θ᾽ 501] Ό00η, ἀα8 πθιι8 βύϊοϊς 
(54. πἴυὐα, ἀρροβίίίοι Ζιπὶ 5. 07600) γοπ ἄθπι αἰΐθη (βατατηα [αἰ γπ]π, ἂρρο- 
βἰ(ϊοη Ζὰ αἵ Ῥᾶπιπια). 22 πὶ πιᾶππὰ] χαὶ οὐδείς; καί [6}]0. ---- ἴθα1 ἀυϊο] 
εἰ δὲ μή, 5. σὰ 21. --- ἃκ νοΐῃ Ἰαρραία ἴῃ θα]ρ1π8. πἰυ]απθ ρο᾽αίαπα) ἀλλὰ 
οἶνον νέον εἷς ἀσχοὺς χαινοὺς βλητέον ΛΟΙ, ΤΡ] γρ, [610 1π Ὁ ἃ ὉΠ531, 
ἴῃ δῖα Β (6810 βλητέον, πὰν οἵ ὁὸρΡ αϑίμβ. «πηι πιηΐ᾽, ἀρ δῇ πιῖῤ ἄθιι 
ὙΘΙΓοτΘ χαβαίς ,οὐ ἃπηῦο ΘΟμβοτυδηύσ᾽; ἀοΠΙρ ΤΙ 88. δύ σ᾽αίαπα [τ βλη- 
τέον 50 Υ]]Οἢ. οἷπὸ ἀπαάοτιπρ Π80} ἢ, ἄὰ δοπδῦ ἃ10}} ΘΥ ὑγθιύθυο χιιϑαύζ 
οἰπροάσαπροι νἄγο, ΒΟ Π θυ Οἷπθ ΤΘΙΔΙ ΠΙΒΟΘἢΖ ἃτ5 Μί. ἀπὰ 1,06. 28 Βαϊσπ- 
βᾶρραη)] παραπορεύεσϑαι (δῖπ ΑἸ', 5. ὅπ. ΤΧ, 1) οὔον διαπορεύεσϑαιν 
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αὐἰβκ, 16} ἀπριππηιη 8]ΡΟΠ͵ΟῸ5. 18. ΒΥ) ἀλλ 8. ΥὩῈ}]ᾺΠη 1188, 
234. Ἰὰΐϊ ἘΔΥΘΙβαϊοὶβ ΟΡ ἀπ ἱπιηγὰ : 581] ἤγὰ ὑδι])ὰ ἃ ΒΙΡΟΠ]ΟΒ 

Ροὶπαὶ βα θα πὶ Ραϊοὶ πὶ βἰπι!ἃ ἰδ 20 14}1} 15. ]ὰν ἅτ ἰπῃ: 
εἶπ ἀβϑασοναρ ἃἷν ἔγὰ ροαίαγα Ὠαγοϊά, Ρὰπ Ρᾶυγα 18} 

ΘΥΘδρΒ γὰ8, 8 18} Ρὰϊ μ]} ᾿πηπὰϑ᾽ 20 ᾿γαϊγὰ ρΆ]} ἴῃ 
σαγὰ σαρΒ αὖ ΑΡΙαΡαγτα ρου]. 18}} Π]αΙ θὰ η5. [Δα] ὰρ Θ᾽ Πἃ 15 
τηδίϊάα, ΡΆΠ26Ὶ πὶ 5κα] ἃ ἰθὺ χηδίζαη πἰθὰ δἰπαὶπη ΟἹ], 

781 σαΐ 18} Ραΐγ τὴ} 518. υἱβαπαδχῃ ὃ 

217 ὅκα} ἃ} ἴτη : βαθΡαΐο ἴῃ ΤΠ ΠΒ5. γᾺ}} Θ ΒΓ ΡΔΠΒ, ΗΪΚο --- 9 
ΤΠ πὰ ἴῃ Βα αΐο ἀαοῖθ, 28 5υδθὶ ἔγαϊ]ὰ δῦ 8ἃ ΒΌΧΠ15. ἸΏΔῊΒ 
ἦι Ραμημγὰ Βα αΐο. 

- ) - 

διὰ τῶν σπορίμων, χαὶ ἤρξαντο οἱ μαϑηταὶ αὑτοῦ ὅδὸν 
“- , Ν ’ Ν ε - 2, 

ποιοῦντες τίλλειν τοὺς στάχυας. 24 χαὶ οἱ (Φαρισαῖοι ξλεγον 
- - - 7 Ἁ ΝΣ 

αὐτῷ δὲ τί ποιοῦσιν οἱ μαϑηταί σου τοῖς σάββασιν ὃ οὐχ 
2) ᾿ νας 2, 2 - ) Ὁ) λό , 
ξξεστιν; Ὡὔ χαὶ αὐτὸς ἔλεγεν αὑτοῖς Οὐδέποτε ἀνέγνωτε τί 

) 

ἐποίησεν “1αυεἰδ, ὅτε χρείαν ἔσχεν χαὶ ἐπείνασεν, αὑτὸς καὶ 
« ; ᾽ - - ν ΧΕ Ἅ Ἁ ΑἹ - -ω 

οἱ μετ᾽ αὐτοῦ; 260 πῶς εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἵχον τοῦ ϑεοῦ 
ΕΟ. , - 2 , Χ Ν γὔ - ,ὔ 
Ἔστι «βιάϑαρ τοῦ ἀρχιερέως χαὶ τοὺς ἄρτους τῆς στροϑέὲ- 

ἃ 2 -" -Ὁ « - 

σεως ἔφαγεν, οἷς οὐχ ἔξεστιν φαγεῖν εἰ μὴ τοῖς ἱερεῦσιν, 
-Ὁ᾿ ως ΒῚ χαὶ ἔδωχεν χαὶ τοῖς σὺν αὐτῷ οὖσιν; ; 

21 Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς Τὸ σάββατον διὰ τὸν ἄνϑρωτστον 
“ἢ 2 8... ἢ Ν Χ , [δ Ἁ) , 
ἐγένετο, οὐχ ὃ ἄνϑρωπος διὰ τὸ σάββατον, 28 ὡστε χυριὸς 

- 3 - , 

ἐστιν ὃ υἱὸς τοῦ ἀνϑρώπου χαὶ τοῦ σαββάτου. 

25 1Δ}} 15 α16 Βδπαβομυν, 18 Ιθ585 61,, 26 ΑΒΙΔΡατα ἀ16 παπάᾶ- 
ΒΟ τ, ΑὈ]ΆΡατα ΟἿ,. 

-- ἱπιπι8} αὐτόν, 5. δὰ 1,0. ΥἹΙ, 12. -- Ββαρραίο ἅ8ρ8] τοῖς σάββασιν 
Θ᾽π ἐν, σῖθ ΟἹ, (10 γρ), βύθὶ!]υπρ' 16 ἴπ Α; δ1π ΒΟ ἃ Η23 νοῦ παραστο- 
ρεύεσθϑαι; ΤΡ} γε, οὐτῃ Βα αὐ5. ἀπιθυ]αγοί᾽. -- βἰκου]απάδηβ ταὰρ͵λη] ὁδὸν 
ποιεῖν τίλλοντες ---- Τὴ 1} τίλλειν οἄοτ τίλλειν χαὶ ἐσϑίειν, 1 γρ ,Ῥγ86- 
στοαὶ εἰ γϑ]]οσθ᾽, αὖ ΔΌΘΥ, ΡΆΠ2 τηῖύ ἀθπὶ ρΟὐ ΒΟ 6η. ἰοχίθ ἀθου οἰ πη] 6146, 
γἶοΥ Γαοϊθπέθβ υ6]]ο γ᾽. 24 β' ροῃ]οβ βοῖπδὶ)] οἱ μαϑηταί σου πὺτ Ὁ 1 --- 
[61 ; ἀοΥ Ζαβαίζ βίαϊητηῦ 5 Ἃ(οΥ [(α]8. 20 υὐ ΔΡΙΆΡατα ραα]11} ἐπὺ 
βιάϑαρ ἀρχιερέως; [ὃν ἀρχιερεύς πού οἵξε ἄδ8. οἰμίαοῃθ ριιᾶ]α, ἄοοῖι 
Βαθοπ 00 ἢ ,«7{ πὺν ἱερέως. --- αἰηαῖπι σαἀ͵δπη}} τοῖς ἱερεῦσιν; ἃἀΟΥ Ζυδαῦζ 
)50118᾽ ὅ1τ|5 Μί, 1,0, δυο πὶ Ὁ 91]; νρὶ]. ὕρυίρϑηβ Ζὰ 1,6. ΥἹ1, 389. 27 νὰτῦ 
ΒΆΒΚΑρΡΔΠ8] ἐγένετο; ΟἹ,: ὕἱή, ο. οοἀᾷ, ἐκτίσθη; Ῥοὶ Τιβομοπάου! σῖτά 

᾿ς 4ἴο ναγϊαηίθ πῖομέ ουυδηπέ. 
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ΠῚ, 1 94 ρϑ]α]} αἴτια ἴῃ ΒΥΠΑΡΟΡΘΠ, 8} νὰ ᾿ΔΙΠΔΥ 
τη ηη8, σαρδυγβαπα ΠαΡαμα5. μαηθ. 2. 18}.} νι] ἀπ ἹΠΊ]ηδ, 

411 θαι Βα θαΐο ἀαρσα, οἱ υτομ θα θῖπδ 'πᾶ. 8.18} 4ὰ} ἀἃ 

ΡΠ ΠΊΔΠΠη ΡδΙηΠηἃ οαβαα απ Πα ΠαΪη ΠΔΠαῈ: ὉΠῚΘΙΒ. ἴῃ 

τΪ Δα Π͵18]. 4 18} σἂν ἀὰ ἰπι|: 5κα] 4 ἰδὺ ἴῃ βαθθαύπι θα 

ἰαα]αη Δ ΡΡαὰ πρὶ} ἰδα]απ, ϑαῖγαϊα πϑϑῆαη ΔἰρΡΡαι αϑαϊδῦ- 

78 ὃ 10 οἷβ. βῬβαϊάθάπη. ὅ 18} πϑϑϑιῃναπαθ 1π8 τὴ πιοῦᾶδ, 
ΟἝΠΥΒ ἴῃ ἀΔΌΡΙΡΟΒ ΠΔΙΥ ]Π5. 1Ζ6, ἋὯ} ἀπ βαπημηηᾶ τηϑηη: αἴ18- 
ΚΟΙ Ρὸ πᾶηάα βοὶπα! 14} αἰτακίαα, 1811 οαβῦον αἴνηῶ 850 Πδπη- 

ἀὰ5 185. 
Κα τς 26 6 48} ραρρδπάδηδ Ρβᾶη ΔΙ ΘΙ ΒΔ 1615. ΒΌΠΒΑΙΥ 10 βδίτη 

ὅν 98 Ἡργοάϊδηθτη ΘΆΤΌΠΙ σαἰανιαθᾶάπμῃ Ὀ1 πᾶ, οἱ ἱπηπ1ἃ 186 ΘΙΠ61η8. 

7 18} [6815 δῆ] 1110 5]ροπἼδηη 561 Π 811 ἀἃ ΤΩ ΔΙ ΘΪΠ, 

ΠΠ|, 1 Καὶ εἰσῆλϑεν πάλιν εἰς τὴν συναγωγήν, καὶ ἦν 
ἐχεῖ ἄνϑρωττος ἐξηραμμένην ἔχων τὴν χεῖρα. 2 χαὶ παρετη- 
ροῦντο αὐτόν, εἰ τοῖς σάββασιν ϑερατιεύσει. αὐτόν, ἵνα κατη- 

γορήσωσιν αὐτοῦ. 8 καὶ λέγει τῷ ἀνϑρώπῳ τῷ ἐξηραμμένην 
ἔχοντι τὴν χεῖρα Ἔγειρε εἰς τὸ μέσον. 4 καὶ λέγει αὐτοῖς 
Ἔξεστιν ἐν τοῖς σάββασιν ἀγαϑοποιῆσαι ἢ κακοποιῆσαι, 
ψυχὴν σῶσαι ἢ ἀποχτεῖναι; οἱ δὲ ἐσιώπων. ὅ χαὶ πέερι- 
βλεψάμενος αὐτοὺς μετ᾽ ὀργῆς, συλλυπούμενος ἐπὶ τῇ σπτωρώ- 
σει τῆς καρδίας αὐτῶν λέγει τῷ ἀνθρώπῳ Ἔχτεινον τὴν 
χεῖρά σου. καὶ ἐξέτεινεν, καὶ αἸτοκατεστάϑη ἢ χεὶρ αὐτοῦ. 

6 Καὶ ἐξελϑόντες οἱ Φαρισαῖοι εὐϑέως μετὰ τῶν ρω- 
διανῶν συμβούλιον ἐποίουν κατ᾽ αὐτοῦ, ὅπτως αὐτὸν ἀπολέ- 

σωσιν. Τ χαὶ ὃ ᾿Ιησοῦς ἀνεχώρησεν μετὰ τῶν μαϑητῶν αὐτοῦ 
χτρὸς τὴν ϑάλασσαν, 

11, 2 μαι ]τάραϊι αἴθ Παμἀβοθ τ, ΟἿ, μΑ]]1α θα]. 7 5 ΟΔΙοΙ]αῖὰ ; 
αἴθ πδηαβο τ, ΟἸ,, Το γπηθ Ο8]6]αΐαπ; νοὶ ΤΠρρδίσ πη τηϊῦ τϑομῦ ροαπαοσί. 

171,1 16} νὰβ 1α1η817}] χαὶὺ ἦν ἐχεῖ δῖη ΟἿ], ἴὑὰ γρ --- χαὶ ἐχεῖ 
ἦν, καὶ ἐχεῖ. 2. Βαϊ ἀράϊα ϑαθΡαίο ἀαρὰ} εἰ τοῖς σάββασιν ϑεραπεύσει 
αὐτόν; 65. [010 αὐτόν, “ὶο ἴῃ ἴδ νρ πᾷ ἱπὶ 1.06. Ὥϊθ ταιβίθ]]πρ' ὙΠ 
ΠΑΙΠ1ἀθάται τναγὰ ἄυγο) α19 ἀμ μἄπριπρ' 465 τὰ γουδη]αϑθύ. 4 τιϑαϊβι)απ}] ἀσο- 
χτεῖναι (Μο. ΙΧ, 81) οὔον ἀπολέσαιν 5. 1,0. ΥἹ, 9. ὅ ρϑίοβ αἴίκα) ἀσίο- 
χατεστάϑη; Τιῦθο γνϑυροϊομν ὙΠΠ, 205. αἴτια ραβδί! "5. γα. 6 ἢ ρὰρ- 
βαπᾶδῃθ ΡΒα}] καὶ ἐξελθόντες --- Τὴ ΤΡ} γρ ἐξελθόντες δέ; ἱἵπι Οὐ ΒΟ 6 Π 
Ῥοϊᾷθ Ἰοϑαγίθη νογοϊηἰρ ἷ 
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7} ἢ]ὰ πιὰ παρ θῖηβ τπι8 (ἸΔ]ΟΙ]αἷὰ ἸΔΙΒ ΔΘ π ΑἰᾺΥ ἸΠ]Π]ὰ ; κα --- 91 
ἴδ ἃ5 Τυδαϊὰ 8. 8} 8 ΤΑΙ ΓΙΒΔ] γτ πὶ 18} τι5 Γἀυχηαϊὰ 18} δι εὐ δὲ 
πἰπάδηα ᾿δαγἀδπα8 1.1 Ραὶ ὈΪ ΤΎγὰ 1811 οί άοπα., ΤΠ ΠΡ ΘΒ 
ἔϊα., σὩΠ δ] πάλ η8 ἤγὰη ἢἰὰ 18 ἰαν δ, αΘηλιη αὖ ἸΠΤηΔ. 

9. 18} 4ᾺΡ Ραϊπὶ ΒΙΡΟΠἾΔ ἢ 56  Πὶη}] οἱ 510 Βα θΔῚΡ Ὑϑϑὶ αὖ 

ἱπηπὴὰ ἴῃ ῬΙΖΟΒ ΠΡ ΘΙΠΒ, Οἱ ἢἱ ΡΥ Ποπα ἰπἃ. 10 τῃηδηδ- 

ΘΒ ΔΚ σα 1 181, βγᾶϑγθ ἀὐιβη ἃπὰ ἰηὰ οἱ ᾿πηπλἃ αὐζα]- 
ἰοκοὶπα ; 18} ϑγὰ μιδηᾶρὰϊ 5γ6 Πα θα θά πη γὰπ  ]08 11 18} 

ΔΠΤΊΔΠΒ ἘΠΗΤΙ ]ΔΠη8, Ρᾶ1 ἢ} Ρὰμ πὰ ρΆϑοηγαη, ἀταϑαη (ἃ 

᾿πγἃ. 
928} τορι ἀθάθη αἰβαμάδηβ βΡαΐθὶ Ρὰ 8. Β.Π|8 ΡἼΡ8. ΚΙ --- 28 

12. 188} ἢϊὰα ἀηαθαὶϊῦ ἴπ8. οἱ 'πἃ πὶ ραβυ ΠΡ] 40 61ηἃ. 

18 ΦΔ}} ϑϑίαϊρ ἴῃ ἰαϊτρτιηὶ, [Δ ὑπ! Παϊῦ ΡΠ 26] γὙἱ] 48 ΚΡ --- 29 
ἴ5, ἴδ} ρα! βαπ ἄὰ ἱππα. 14 78} σαγαυτηία, ἔνα} ἀὰ γίβαι τ᾿ 19 Τὸ 86 

Ξ- ἊΡ ) ᾿- ω Ἢ 
. Καὶ πολὺ πλῆϑος απὸ τῆς Γαλιλαίας ἠκολούϑησεν 

Ψ ὼ ΡῈ Ν - ) , Χ » ἡ - , Ἀ 
αὐτῷ χαὶ ἀπὸ τῆς Ιουδαίας 8 χαὶ ἀπὸ ΪΙεροσολύμων χαὶ 

Ἁ - 3 "-Ὡ 2 

ἀπὸ τῆς Ιδουμαίας χαὶ πέραν τοῦ Ιορδάνου καὶ οἵ πτερὶ 
Τύρον χαὶ Σιδῶνα, πτλῆϑος πολύ, ἀχούσαντες ὅσα ἐτπτοίει, 
Ν Ἁ ) ’ὔ Ἀ τ ἡ -Ὁ- -Ὥ- ΒῚ “Ὁ εἰ 

ἤλϑον πρὸς αὐτόν. 9 χαὶ εἶπεν τοῖς μαϑηταῖς αὑτοῦ ἵνα 
’ - ) “- Ν Ἶ 2ὔ ε' Ν ’ὔ πλοιάριον πιροσχαρτερῇ αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον, ἵνα μὴ ϑλίβω- 
2 

σιν αὐτόν. 10 πολλοὺς γὰρ ἐθεράπευσεν, ὥστε ἐτπιιπίτστειν 
- ; 7 - , τ 1 αὐτῷ ἵνα αὐτοῦ ἅινωνται" καὶ ὅσοι εἶχον μάστιγας 11 καὶ τὰ 

Ψ 

πνεύματα τὰ ἀαχάϑαρτα, ὅταν αὐτὸν ἐθεώρουν, προσέτσιιτι- 
5] ΄"΄ 

τον αὐτῷ. ' 
5 - - 

Καὶ ἔχραζον λέγοντα ὅτι σὺ εἶ, ὃ υἱὸς τοῦ ϑεοῦ. 12 χαὶ 
Ν - ’ 2 

πολλὰ ἐπετίμα αὐτοῖς ἵνα μὴ φανερὸν αὐτὸν ποιήσωσιν. 
᾿ 2 , 7 ἀ ΓΑ) ν - [4 

18 Καὶ ἀναβαίνει εἰς τὸ ὅρος, καὶ προσκαλεῖται οὕς 
2" Ρ] ’, ᾿ ΡῚ - Ν 2 7 Ν ο. ’ὔ 

ἤϑελεν αὑτὸς, καὶ ἀπῆλϑον πιρὸς αὐτόν. 14 χαὶ ἐποίησεν 

18 ϑϑίαϊρ᾽, αἴθ Παμαβο Ὁ ὑπὰ ἀ16 ΠΟΤΔΙΒΡΘΌΘΥ ΔΌΒΒΘΥ ΜδβδιμΔηΠ 
πδίαϊρ. 

8 16 Ζσαροδοίζί. 10. 11 14} δγνὰ τηϑδηδᾶρδὶ 570] χαὶ ὅσον πὰ Α 
ἀπ ἢ, νρὴ ὅσοι δέ --- ὅσοι; ἀθιηπαοῖ Ῥορίππί ἄρ αοίθ τηϊύ ἄϊθθθη ψοτ- 
ἴθπ οἴπθι πθθη βαΐζ, πηιβδίθ 4150 τὰ πγεύματα τὰ ἀχάϑαρτα 815 δοου- 
ΒΔΕΪΥ πΘΏτηθη πᾶ 5000} βαϊἢ οἷα, ὈοΖρ] ἢ αὐ ἄἀα5 το]αίϊγθ νὰ τηδπδραὶ 
576. ΗΐοτγΖια βϊπητηξ τηου]ουγ χαϊρ ἔ: ,τπ]ο5. οπῖπη βαπαθαῦ. ἴΐα αὖ ἰπταθσοηί 
ἵπ θύσῃ, πὖ ΠΠῸὰτὴ ἰαηρσοτοηί. οὐ σιοάηαοα ΠαρΘΡαπύ ρ]αραβ. οὐ βρὶ σἰ τὰ 1πι- 
τη πᾶο8. οτπὶ γἱἀογοπῦ 1ΠΠῸπ| Ῥσοοϊάθθαπί οοί᾽. 
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τ} 515, 781 Οἱ ᾿ἰπϑϑηαϊαθα! ἴη5 Π161]8η 1ὔ 18} ΠΔΌΔη γᾺ}- 
ἀα!1 ἀὰ ΠΑ]]]8 ἢ ΒΔ. ἢ 15. 18 ἀϑγαῖρ8 ὉΠΠᾺ]ΡΟΙΒ. 

Ι -- 80 16 7981} σαϑαύϊἀα, ϑοίιηοπα πϑῖηο Ῥαϊζυβ; 17 18 ΙᾳΚὸο- ῸΘ ᾿ς 
Το Δὲ καλὰ Ραιαταα Ζαϊραϊἀααιθ, 18} ΙΟΠᾶππθ ὈΓΌΡΙ ΙΔΚΟΡασΒ, 8] 

οαβαύϊαα, 1ΠῚ πϑιηηὰ ΒαθδΠ ΙΓ 18, βαῦθὶ δῦ ΒῈΠ]Π8 ΡΘΙΠΥΟΠΒ; 

18 18} Απαγαίδη 14} ΕἾΠΡΡα 141 ΒΑΙρδαϊδαϊηδῖα 14} Μαῦ- 
Ραΐὰ 7184} Ῥοιηδη ἰδ ΙΔκοῦὰ Ρᾶπᾶ ΑἸΐαϊαὰθ 14} Ῥαδάδϊα 18} 
ΘΟηοηἃ βᾶπα Καμδηθίΐθη 19 18} [πάδηῃ [βἰκαυϊούθῃ, 86] 

781 ρα!οναδ 1Πη8. 

1α --- 81 98}. δἰ! α]οάπῃ ἴῃ σαγα; 20 181 οαϊαα]α 511 Τηϑηδρὶ, 
ΒΥΔΒΥΘ πὶ τηϑηςθαθῃ π1}} Π]αΙἶ τηδίαηῃ. 21 180} ΠδαΒ] πα Δ 8 

ἔγᾶτη ἰπητηᾶ ὈΟΚΘΙ705 78} ΔΗρᾶιαὶ τϑιἋ4 α]θάσθη οαπμαῦδη ἰπ8; 
αθραῃ δὰ βαΐθὶ ἀϑρα]θὶ}5. δύ. 

Ε, - 2 2 

δώδεχα ἵνα ὦσιν μετ᾽ αὐτοῦ, χαὶ ἵνα αἸτοστέλλῃ αὑτοὺς 
χηρύσσειν 1δὅ χαὶ ἔχειν ἐξουσίαν ϑεραπτεύειν τὰς νόσους καὶ 
γ ’ Ἀ ,ὔ 

δχβάλλειν τὰ δαιμονια. 
160 Καὶ ἐπέϑηχεν τῷ Σίμωνι Ὄνομα Πέτρος" 11 καὶ 

2 -Ὁ- 9 Ὶ Ὁ 

Ἰάχωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου χαὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν τοῦ 
3 , Ν γ , Ἂ “ ΟΣ ,, ,ὔ σι 7 

Ιαχώβου, καὶ ἐπέϑηχεν αὐτοῖς ογόματα Βοανεργὲς, ὁ ἔστιν 
-»"Σ5΄ὦ ΒῚ 

υἱοὶ βῥοντῆς. 18 χαὶ «νδρέαν καὶ Φίλιπτιον χαὶ Βαρϑολο- 
- - »Σ“ 2 ΡΞ Η] 

μαῖον καὶ ΠῆΠατϑαῖον καὶ Θωμᾶν χαὶ Ιάχωβον τὸν τοῦ “411- 
φαίου χαὶ Θαδδαῖον χαὶ Σίμωνα τὸν Κανανίτην 19 καὶ 
2 , 2 « ς: 

Ιούδαν Ἰσχαριώτην, ὃς καὶ τταρέδωχεν αὐτόν. 
Κκ ΥΑκ ὁ ἊΣ 53 Ά Ἂ᾽ , ’ ς αἱ ἔρχονται εἰς οἶχον: 20 χαὶ συνέρχεται πάλιν ὃ 

ΒῚ « Ν ,, 2 Ν ΡΝ - Χ 
ὄχλος, ὥστε μὴ δύνασϑαι αὐτοὺς μηδὲ ἄρτον φαγεῖν. 21 χαὶι 
μ ΄- κω ἕῳ 

ἀχούσαντες ττερὲ αὐτοῦ οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ λοιττοὺὶ ἐξῆλϑον 
τ) ᾽) εἰ 

χρατῆσαι αὐτόν" ἔλεγον γὰρ ὅτι ἐξέστη. 

11 βαηῆιβ; ἀα5 ὈΤΒΡΥΪΠΡΊΙΟΙΘ. 51 Π]08 δύ ἴπ ΑΘΥ ΠΘΠἀΒΟΒΥΙ Ὁ ἴῃ 50π- 
Ἶι.5 σοἄπαοτί. 

16 Ῥαϊίτιι5] Πέτρος “1 ὁ αἴ ΕἾ ρ11 γρΡὶ --- - πέτρον; γρὶ]. ἘΡΆ. 11,11 
ἔγατη Ῥ1Ζαὶ παιηπιᾶοπ Ὀϊπιαῖῦ- παπαιναυγῦ, ἀπ 6Πι|. Χ]Π, 18 105 νορρὶά 
τὴῖκ Ἰαΐβαυθ8 18 [τᾶι]ὰ, ρόπαι π80} ἄρ Οὐ θο ΙΒο θη. 11 Ταϊκοῦθαι 
Ῥαητηα Ζ. 14} [ΟΠαππθ ὈΓΟΡΥῚ ΙΘΚΟΡα.5] ᾿Ιάχωβον τὸν Ζεβεδαίου χαὺ 
᾿Ιωάννην τὸν ἀδελφὸν τοῦ ᾿Ιακώβου (ΛΑ αὐτοῦ ᾿Ιακώβου, ἀπᾶοτο αὐτοῦ); 
αϊο ρυὶθο! βομοι δοοιβαίϊνο πἄπροι νοη ἐποίησεν (νθυβ 14) ἃ0, χὰσ ἄοπ 
δούβομοα ἀαίίνο οτρᾶησζο ραδαϊα πᾶππᾶ. Μουϊν σαϊρ πα δ} ἔ: 
ΙΔοοῦο Ζοθοᾶδοὶ οὐ Ἰομπᾶπηθη {ταύγοση ΤΔΘΟΘΊ. 18 ΜαΡαα] ατϑαῖον 
δῖ ΑΒΞΟΙ, --- Μαϑϑαῖον; ΜαΡβαῖΐι5 Μι. ΤΧ, 9. 1,0. ΥἹ, 15. --- δοϊμιομα]) 
δοοιιβαῦν (φσ ]Θ 0 Β1501}}0 ΟδΒΙΙΒΙΟΥΙΙ), ὙΥΔΠΤΘΠΔ 65. ὙΘΥΒ 10 818 ἀαύϊν βύθιη, 
20 ραϊάά]α 511] συνέρχεται, 65 [610 σιάλεν (θοχρΊ ἢ. ααῇ 1 Π). 21 αὰ8- 
ἤδη ἀαη5 ἴγᾶτα. ἱπηπηὰ ὈΟΪΚαγ7 05. 18} ΔΠΡαγα}} ἀχούσαντες περὶ αὐτοῦ οἱ 
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5. 21} ΒΟΚΑΥ]Ὸ5. Ραὶ αἱ Ταϊγβ] γπιαὶ αἰ ἀ 8. ΘΡῈΠῚν --- 89 

Ραΐοὶ Βαϊαι]χαῖ θ} μὰ θα}, 7.1 Ραΐθὶ ἴῃ Ραιηχηὰ τοὶ κἰϑύϊη ππ- 

ΒΌΙΡΟπΟ ἀϑγαὶγρὶρ Ραϊπὶ ἀμ ΠΡΟ. 
8 ΖΦ} αὐπαϊξαμθ ἴπ8 ἴῃ ΘᾺ] κου ἃᾺΡ ἀὰ ἴῃ: Πγαΐγαρ -- 88 

πὰρ Βα α πᾶ8. βα απ ὈΒγαΙΓΡὰΠ ὃ 24 18}} Ἰᾳ θα] Ρ᾽παἀδηρ γα] 

γριὰ βὶκΚ σδαλ!]Π)αδῪᾶα, πὶ πὰρ βία 80. Β᾽παἀδηρΆ ] 1 1Πἃ. 
9 1Δ}} α θα] σαγ5. Ὑἱρτὰ 51Κ σα! ]Π)αᾶα, πὶ τηὰρ᾽ βύδπαδῃ 88 

σαγαβ ἸαϊπβΒ. 30. 18} Ἰᾳ θα] βαύαπμα τιϑϑῦορ ἃηὰ 511 51108 Δ} 

σα 1108 γα}, πὶ τηὰρ σαβίαηααμ, ἃΚ ἃ Πα μὰ θ 1}. 27 πὶ 

τη πη Πηᾶρ Καϑὰ ΒΥΪ}18 σα] ΘΙ Ραμ 8. ἴῃ ραν 15. ὙΠ] γὰμ, πὰ 

παν ΡΒ Ρὰπα βυϊπρὰπ οἰ ΠαῚ]Ρ, 184} (ΡᾺ8) βᾶπὰ ρσαγὰ [18 
αἰβυ ναὶ. 

29 Καὶ οἱ γραμματεῖς οἱ αττὸ “Ιεροσολύμων χαταβάντες 
2 ο᾿ Ἁ 2ὕὔ εἶο Ν] - ΒῚ ᾿ “- 

ἔλεγον ὅτι Βεελζεβοὺλ ἔχει, καὶ ὅτι ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν δαι- 

μονίων ἐχβάλλει τὰ δαιμόνια. 
σ Ἀ ,ὔ 7 δ Υ̓ Ἂ - 2, 

28 Καὶ προσχαλεσάμενος αὐτοὺς ἕν “«.αραβολαῖς ἕλεγεν 
) - « ,ὔ - ωὩ: γ , Ν 

αὐτοῖς Πῶς δύναται σατανᾶς σατανᾶν ἔχβαλλειν; 24 χαὶ 
αν , πτν « Ν - 2 ,ὔ - [ο 

ἐὰν βασιλεία ἐφ᾽ ξαυτὴν μερισϑῆ, οὐ δύναται σταϑῆγαι ἢ 
, γ ; δ χ ς ἘΨ. ΤΥ ΜΕΓῚ Ἐἰ- ᾿ ω 2 

βασιλεία ἔχείνη. 2 χαὶ ξὰν οἰχία ξφ᾽ ξαυτὴν μερισϑῇ, οὐ 

δύναται σταϑῆναι ἡ οἰκία ἐχείνη. 26 χαὶ εἰ ὃ σατανᾶς ἀνέ- 
ΒΕ « , ᾿ , ) , ῶ τ 3 Ν 

στη ἐφ᾽ ξαυτόν χαὶ μεμέρισται, οὐ δύναται σταϑῆναι, ἀλλὰ 
’ 2, 2 Ν , Ν ἤ {8 . 3 

τέλος ἔχει. 21 οὐδεὶς δύναται τὰ σχεύη τοὺ ἰσχυροῦ εἰισξελ- 
2 -“ - 

ϑὼν εἰς τὴν οἰχίαν αὐτοῦ διαρπάσαι, ἐὰν μὴ ττρῶτον τὸν 
᾽ὔ - 

ἰσχυρὸν δήση, καὶ τότε τὴν οἰχίαν αὐτοῦ διαρττάσηῃ. 
---.--. 

21 Ῥᾶαη βᾶπὰ ὕρρδίτοιη, Ἤθυπθ, Μαββϑηιδηπ: (ἴθ ὨΔΗἀβο τ ἀπᾷ 
ΟἹ, βΡαπηδ. 

γραμματεῖς χαὶ οἱ λοιποί, οἷπμθ π80ἢ} ΟΛΟΥ Τίαϊα ᾿ῃύογρο]τίθ 506116; [δύ 
4116 στ οΒΙβομθη. ΠΔΠἀβομ τ οπ ἀχούσαντες οὗ παρ᾽ αὐτοῦ, 580 ἄδ88. ΑΘΓ 
βῖπη δύ (πο ΜοΥΘΥ): ,418 βοῖπο Φύμπροι. (ἀπᾶρσθ: οορπαίϊ 6118) Ἠστγίθμ, 

: ἀλ85 ΟΥ̓ 510}}) ὉΠᾺ] δδιρ᾽ ταῦ ΔΟΥΓ γο] ΚΒπιθηρο Ὀρβομδ ρίθ, ρίπρθη 510 Πϊπ- 
Ἀ118, ἀπ| 1ΠΠ ἴπ ὙΘΥΜΔΗΤΌΠΡ Ζ ΠΘΏΠΠΘΠ, ἀθηη 816 βαρίθῃ ,ϑ61 ᾿ἰδύ ΔΌΒΒΟΥ 
510 (ΥΟΥ Δηβίσθηριπρ). Π) 1}ΡῚ ΔΡΟΥ ΒᾶΡοπ: ὅτε ἤχουσαν περὶ αὐτοῦ οὗ 
γραμματεῖς χαὶ οἱ λοιποί; ἀδηδοῃ ᾿ϑύ (ΟΥ σοίβοῃθ ἰοχύ ἱπίθυρο]τῦ; 815 
ΒΡΌΣΘΠ ΟΥ̓ ὈΤΒΡΥΪΠΡΊΟΠΘη [αδθιπρ ΔΌΘΙ Ὀ]1ΘΌ ΘΠ βύθμθῃ ἀα5 ραγύϊοῖρ Πδι5- 
Ἰαπάδηβ ὑπᾶ υἱθ]]ϑῖομῦ ἔγαπι, ἀὰ8 ἄθπη ρυΐθοῃ. περὶ 86]6ῃ θηὐβρυϊομί 
(1,.. ΧΥ͂Ι, 2). 22 αἰπιαῃᾶδπη8)] χαταβάντες, πὶθ 7}. ΥἹ, ὅ1, 28 Βαΐδη88] 

-  ἄστβοὶθο ποιμϊπαίν ΠΥ͂, 16, βοπβί βδίδπδ. 
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Ἰὰ - 84 28 Ατηρ αἸΡἃ [2015 βαΐθὶ ἃ]1αἰὰ, ἤ οἴαα βαΐα ἔγαυααγηὐθ 

ΒΤ] Τ]ΔΠΠΘ, 18} πδἰ ΘΙ ΠΟ8, ϑγῷ ἸηϑΠΔΡῸΒ ϑγᾶθγ6. γᾺ]ΔΠΊ6Ι- 

απ: 29 ΔΡῬᾶη 5861 γα] 6 1} ΔΗ γοϑίμϑπδ, ἢ] ΠΑΡ 

ἔγαϊθὺ αἷν, δ 5Κὺ18 ἰϑὺ δἰνθίηδῖζοβ {ταυϑαγὐαϊθ. 80. ππΐθ 

αΘΡαῃ : ΔΠΠηδΠ ΠΗ ΤΙ Π]ᾶ πῶ ΠΌΔΙ. 

16 --- 88 851 44 αθιηὰῃ βᾷη ἃΙβρ61 15. 718}. ὈΓΟΡυ] 5 15, 7188 αὖ 
Τὸ 85. βαπἀδηᾶοπ, ἰηβα πα! ἀθάπη ἄπ ἱπητηὰ παϊῥαπᾶοπα ἱπᾶ. 382 788 

βθύπη ὈΪ ἰπὰ τηδηδρθὶ, ΠΘΡῸΠ Ρᾶπ ἀπ ᾿τηπηᾶ: 8581 δβ8ὶ βθὶπᾶ 

78 ὈγΟΡΙ]ὰ8. Ροὶπμδὶ 18} ϑυβύυ)8. βοῖποϑ αὰ 5ο πᾶ ΡαΚ. 
89. 14. ἃπάῃοῦ ἴῃ] αἰραπᾶβ: ἤνὸ ἰϑὺ 80 δβϑὶ τηθῖπα ρα 

ΡὰΪ ὈΓΟΡΙ]8 Ἰηθηδ1 Ὁ 84 184} ΙΒ πγαπμθ ὈΪΒΠ]8 6. ΡΔΠ5 
Ὀ 51Κ βιὐδηαδηβ 4ὯΡ: 881 δ΄βδὶ τηθῖπδ 78} θΪ] ὈΤΟΡΙ] 8 τη6]- 

28 “μὴν λέγω ὑμῖν ὅτι πάντα ἀφεϑήσεται τὰ ἁμαρτή- 
ματα τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνϑρώττιων, χαὶ αἵ βλασφημίαι, ὅσας 

[Δ - 

ἂν βλασφημήσωσιν: 29 ὃς δ᾽ ἂν βλασφημήσῃ εἰς τὸ σινεῦμα 
Ν 2 - Ὡ 

τὸ ἅγιον, οὐχ ἔχει ἄφεσιν εἰς τὸν αἰῶνα, ἀλλ᾽ ἕνοχός ἐστιν 
γ , ς 7 [«᾿ 2, - 32 , 

αἰωνίου ἀμαρτήματος. 80. τι δλεγον Πνεῦμα ἀχάϑαρτον 

ἔχξδι. 
" Ξ ς , 2 - Ν οὐ Ν 5 - 

51 Ἔρχονται οὖν ἢ μήηήτὴρ αὐτοῦ χαὶ οἱ ἀδελφοὶ αὑτοῦ, 

χαὶ ἔξω ἑστῶτες ἀπέστειλαν σπιρὸς αὐτὸν χαλοῦντες αὐτόν. 
. ΕῚ ,ὔ Ὕ Ψ'Ξ Κι 7 5 ᾿ 2 κων ἐν ΑΝ δ 

52 χαὶ δχάϑητο περὶ αὑτὸν Οχλος, εἶπον δὲ αὐτῷ δοὺ ἡ 
’, Ν ἘΠ 19 , Ν ἘΠΕ 5 , 2) 

μήτηρ σου χαὶ οἱ ἀδελφοί σου καὶ αἱ ἀδελφαί σου ἕξω ζη- 
πον 4.40 , 3 - ,ὔ , 2 ς ’ 

τοῦσίν σε. 88 χαὶ αἀτιεχρίϑη αὐτοῖς λέγων Τὶς ἔστιν ἢ μητῆρ 

μου ἢ οἱ ἀδελφοί μου; 84 χαὶ περιβλεψάμενος κύχλῳ τοὺς 
Ν  Θο , , οἱ Ἀν , Χ ιν ὦ 

χύξρὶ αὐτὸν χαϑημένους λέγει Ιδοὺ ἢ μήτηρ μου χαὶ οἱ αδελ- 

28 {γανδυγηῦθ δ᾽ ΠῈΠ| Τη8 56} τὰ ἁμαρτήματα τοῖς υἱοῖς τῶν ἀν- 
ϑρώπων ἙΟΘΟῊΚ οοῦ, δἃ0} ἢ, οπιπθ »ρθοοσδύιπι ἀἸτη {ιν Π]115. Ποτηϊππιμ᾿ 
--- τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων τὰ ἁμαρτήματα. --- εἸ]αία Ραΐα ἐταγαιχηίο]} 
πάντα τὰ ἁμαρτήματα ,81108 4168. νοπ Βπᾶθη᾽, 50. ν]θ]]ο οι ΒῬαΐα ΒΚ 15 
τὴν ἀδικίαν ταίτην ΤΙ Ο. ΧΙ], 18, υπᾶ Ῥαΐα ᾿νο1105. Ροὶ ἐφ᾽ ὅσον Μί. 
ΤᾺ 15: Οτίηα Οὐ, ΤΥ ἢ 442, 29 {γταγαιτηίαϊ858] ἁμαρτήματος ΟοὗθΥ 
ἁμαρτίας δῖ΄π ΒΙ,060 10 ἩΡῚ γρρὶ .-΄ χρίσεως ΛΟΒΙ, 81 18} αοπιιη ΒΔ] 
ἔρχονται οὖν Α, ἀπᾶοτο (ΒΟΙ,οΥ γρ) χαὶ ἔρχονται, δῖα. 1) 1ὦὈ} χαὺὶ ἔρχε- 
ταῦ; ἦν ἂὰ8 ἄογ Τία]αν --- Αἰβοὶ 15. 74} ὈΓΟΡυ) 5. 18] ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὺ 
οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ δῖα ΒΟΌΙ, ἴὸ νρ --- οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ χαὶ ἡ μήτηρ 
αὐτοῦ. --- παϊαπάοπα)] καλοῦντες (βδ΄η ΒΟΙ.) οἄοῦ φωγοῦντες (Ε1᾿ 81) --- 
ΔΑ ζητοῦντες. ὍΝΟΙ ἀδΒ ποαΐχιιπι 5, Ζὰ 1,0, 1, 6. 

τ 
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πὰϊ. 8 5861 1115 Ὑδαγκοὶρ ΥὙἱ]ὰμ οἵ Ρ5, 88 18} ὈΤΌΡαΥ 

τ] 6] η5. ἢ ΒΥ βίαν 18} ἃΙΡοὶ ἰϑύ, 
ΕΥ̓, 1 29} αἰϊτα ΙΘδ58 ἀπθραμπη Δ Ιβ]ὰη. ἂὖ ΤΥ 6. 8} 1η --- 86 

σα] οβιιη 51Κ ἀπ Ἰπηηλὰ ΤΠ ΠΡ ΙΒ. ἢ]π, βγάβγο ἴπὰ ρα] ΘΙ ρα πδὴ τῃς 
ἴῃ 5ΚῚΡ σαβίθαμι ἴῃ ΤΠ ΘΪη, 718} 4118 850. Τηδϑηδρ 1 Ὑἱργὰ ΤΙ 6] ἢ 

πα 5ίαρθα γνὰ8. 2. 18} Ἰαϊβί ἃ ἰἴῃὴ8. ἴῃ ΘΔ] ΚΟ] τηδηδρ', 78}} 
4ᾺΡ ἰτῃ ἴῃ Ἰαἰβοίηδὶ βθῖπα]: 8. Δ π8561}} 881 ὈΤΥΔΠΗ 88 β8 18 8 

ἀπ βαϊδη ἔγαϊνἃ ΒΘΙ ΔΙ Π]ἃ. 4 18}} νὰ} ΤῊ] ΡΡΩΠΟΙ 88180, 5.1 

γα ἢ 15 σα αγαι8 [7 Ὑἱρ, 18} αθπλὰῃ [ἘΡῚ08 74} {Γούπῃ Ραΐδ. 

ὅ ΔΗΡΆΤῚΡ Ρὰπ σαάγαιβ ἃπὰ δαὶ ΒΔ Τηἃ, Ρᾶγοὶ πὶ Βαραϊἀἃ 

αἰγΡὰ τηδπᾶρα, Δ} ΘΌΠΒ ὈΠΤΆΠΠ, ἴῃ Ρίχοὶ πὶ Ππαραϊάα αἰἷπ- 

ῬαΪϊζοβ ΔΡοθ; ὁ αὖ Β.ηη1η Ρδη ΟΥΤΙΠπᾶπαΐη αὐ θγᾶμη, 78} 

παηΐθ πὶ παραὶ γααγ 8, ρα Ρασγβποῦδ. 17. 18} 5π| σα 8 

’ [4] Ν ἊΝ Ω ᾿ ; - - Ὁ φοί μου. 88 ὃς γὰρ ἂν ποιήσῃ τὸ ϑέλημα τοῦ ϑεοῦ, οὗτος 
2 

ἀδελφός μου χαὶ ἀδελφὴ χαὶ μήτηρ ἐστίν. 
ΙΥ͂, 1 Καὶ πάλιν ἤρξατο διδάσχειν τταρὰ τὴν ϑάλασσαν. 

χαὶ συνήχϑησαν πρὸς αὐτὸν ὄχλος πολύς, ὥστε αὐτὸν ἐμβάντα 
εἰς τὸ πλοῖον χαϑῆσϑαι ἐν τῇ ϑαλάσση, καὶ πᾶς ὃ ὕχλος πρὸς 

Ἀ , ὌΝ - - Ἰ ἘΠ ΉΡΕΤΑ 2 Ν 2. 
τὴν ϑάλασσαν ἐπὶ τῆς γῆς ἣν. 2 χαὶ ἐδιδαῦχεν αὐτοὺς ἕν 

- ,ὔ Ν 2 2 »-» δῚ - - ἉἿ να 

παραβολαῖς πολλά, χαὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ὃν τῇ διδαχῇ αὐτου 

8 ᾿ἀἌχούετε. ἰδοὺ ἐξῆλϑεν ὃ σπείρων τοῦ σπεῖραι τὸν σττόρον 
αὐτοῦ. 4 χαὶ ἐγένετο ἐν τῷ σπείρειν Ὁ μὲν ἔπεσεν σπταρὰ 

Ν Ὁ ἐπ ΕΡῚ ν κ ν ν , ΣΟ γ) 
τὴν δδόν, καὶ ἤλϑεν τὰ πετεινὰ καὶ κατέφαγεν αὐτὸ. ὅ ἄλλο 

- 2 »“ 

δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὸ πετρῶδες, ὕπτου οὐκ εἶχεν γῆν πολλήν, 
7 - 

χαὶ εὐϑέως ἐξανέτειλεν διὰ τὸ μὴ ἔχειν βάϑος γῆς" 6. ἡλίου 
Ρ] Ν ξ 

δὲ ἀνατείλαντος ἐχαυματίσϑη, καὶ διὰ τὸ μὴ ἔχειν δίζαν 
2 

ἐξηράνϑη. Ἱ καὶ ἄλλο ξπεσεν εἰς τὰς ἀχάνϑας, καὶ ἀνέβη- 

ΤΥ͂, 1 ρσαϊοϊβαπάαπ Ὀρρδίγοπι, Μαββιπαπη, Ἡθυπθ; α16 Βαπαβοηγ 
ππᾶ ΟἹ, ρΆ] 6 Ρδη. 

85 14} Ὀγοβαγ] ἀδελφός, 78} σιιροβοίχί. 1Υ̓́, 1 αὐίχα 1655 ἀπρδπῈ]} 
πάλιν ἤρξατο -- Ὁ Ὁ} ἤρξατο πάλιν; { ,Ἰΐογαπα οοορὶύ [6508 ἀοοογθ᾽, 
ἄλθου ἀδ8 συροβοίζίθ [Ι͂ο518. --- δυαβυ}}] ὥστε, τηὴϊύ ἄθῃῃ ἱπῆηϊν ν16 Μί. 
ὙΠ, 24; πᾶο 5γ6 βίθῃύ (δθὺ ἱπῆηϊον 1,0, ΙΧ, 52, π8ο β80861 8006. 6. 
ται 1 0 ΠΥ, ΤΙ ΤῊ, ΤΙ. .4." . Ὁῖθθθ.. βίσποίαχ. Βοσυμύ ΟἸΘΉθασ 81 
ἄοτα οἰπῆυββ ἀοὺ συ ΘΟ 5οῃΠ θη τϑάθνγοβθ; υἱ61] πάρουν Ὀοροριοὺ ἀα5 γο- 
θάμ ἢπιξατα,, Δ0 ἢ πὸ ἱπὶ Οὐ ΘΟ ὨΙβο θη ἄου ἱπῆπιν βίθύ. 8 ἀὰ πΒαΐδῃ 
ἔγαῖγα βϑί πΠᾶτητη8} τοῦ σπεῖραι τὸν σπόρον αὐτοῖ; ἄθν συβαΐζ ἔταῖνα 5861- 
πϑτητηᾶ 8115 [,0, ἤπᾶοί 510} ἤν ἰπ ΕἸ 2. 6 ναυχίπ8] δίζαν, 58, δὰ 1,0. 1Π|, 9, 
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ἴῃ ΡΔΌΓΠη5, 18} αἰυβυριιμ. θὰ] Ρδαγ Π] 8 18} αἰ πναριἀθάπη 

Ραΐα, 18}} ΔΚΙΔΠ πὶ σα. 8. 14} βπι σϑαγδιΒ 1Π ΔΙ ΥΡῶ σοαᾶδ, 

78} σαΐ ἈΚγδη ΟΥΤΙΠΠΔΠ40 181} γϑῃβ]απᾶο, 18} θᾶ] ἃἷπ .1. 18} 
δΪΠ .͵. 78} ἃ΄η .1. 9. 18}} 480: 8861 πᾶ] δβομα Π8.5]8Π- 
ἀοπᾶ, φὩ ἢ 18]8]. 10 10 ὈΠΡ6 νι βυπᾶϊο, ἔγθμαπ ἰπᾶ. βαὶ 
Ὀ πὰ 110 βϑΐτη ὑν] 101 π θΖ05 σΆ] ΚΟΙΒ. 

12 -- 87 11 ΨΦ2ἢ αἂΡ ἴπη: 2018 δὐρίθαπ ἰϑὺ Καπηδη τὰπᾶ μ᾽ πδη- 

ἽΜΤΟΘ ΠΟΤΤ Αγ 4]05. σαΡ5, ἰβρ ἠαϊπαίπη βαΐπι αὐὰ ἰπ σα]ακοπι ἀ]]αὐα γαϊΐτ- 
ΡΙΡ, 12 οἱ βδιῃναπμάδηϑ βϑιῃγαῖπα 8} πὶ ρσϑαπη]αϊπα, Δ} 
ΠδΒ]Δ 488 Δ. 5]ῖ ηἃ 781} πὶ [ΓᾺΡ] πα, πἰθ81] ἤγὰπ σαγδπᾶ- 

Ἰαϊπῶ 51 18 δῇοίαϊπαδπ ἴπὶ [τανϑαηθ]5. 18 18} 4} ἀὰ 

---------.-- 

σαν αἵ ἄχανϑαι χαὶ συνέτεινιξαν αὐτό, καὶ καρπὸν οὐχ ἔδω- 
χεν. 8 χαὶ ἄλλο ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν καλήν, καὶ ἐδίδου 
καρπὸν ἀναβαίνοντα χαὶ αὐξανόμενον, χαὶ ἔφερεν ἕν τριά- 
χοντα χαὶ ὃν ἑξήκοντα χαὶ ἕν ἑἕἑχατόν. 9 καὶ ἔλεγεν Ὃς 
ἔχει ὦτα αἀχούειν, ἀχουέτω. 10 ὅτε δὲ ἐγένετο χατὰ 
μόνας, ἠρώτων αὐτὸν οἱ τιερὶ αὐτὸν σὺν τοῖς δώδεχα τὴν 

παραβολήν. 

11 Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς Ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὸ μυστή- 
ριον τῆς βασιλείας τοῦ ϑεοῦ, ἐχείνοις δὲ τοῖς ἔξω ἐν παρα- 
βολαῖς τὰ πάντα γίνεται, 12 ἵνα βλέποντες βλέπωσιν καὶ 
μὴ ἴδωσιν, καὶ ἀκούοντες ἀχούωσιν χαὶ μὴ συνιῶσιν, μήτιοτε 
ἐπιστρέψωσιν χαὶ ἀφεϑῇ αὐτοῖς τὰ ἁμαρτήματα. 18 χαὶ 

.-«-.-.- Ὁ π-π-πτπ’Π-τ-ΠΠΠΠΠΠΠΠρΠΠρΠΠΠΠπΠοθΠθρρθρΠρόρῤππτπττττ-ῤῤ͵ τι͵. .-.:ν-.--“-θὀ  θ--ς-ςς 

7 αἰπναριἀθάυσπ ἰδὲ νοῦ ἄθπι, πϑίδγιβ οουσαρίοτ᾽ ἴῃ αἰπνυδυϊάοαμῃ 
γουᾶπαο]0. 11 σαήυκομι, ἅϊθ6 Παπἀβοθυ ἀπα Τρρδίγῦπη φα]αϊκοπ; ὙϑΓΡῚ. 
Υ, 2, νγγοὸόο δΔυγδῃ]οπ γὸπ ἄθιη ΒΟΏΥΘΙ ΘΙ 561080 ἴῃ Δυγα]οπὶ γϑυθοδϑοσί ᾿ἰϑύ. 

8 αἷἴπ] ἕν (ἀτοίτμα]) 10 νρ, ΔΟΞῸ ἐν, ἘΡΟΑΗΚΜΌΟΥ ρα ἐν --- 
ΒΟΙ,Ζ εἰς. ον δογβοίχου βομοὶηί 510} Ῥοὶ ἄοχ Ἰαΐοιη, ὑθογβθίζαπρ' ταῦ 
ΘΠ 010 χὰ Βαῦθη. 9. Παιβ]απάοπα]) ἀχούειν, Β.. σὰ 1.0. ΨΗΠΠΙ, 8... 1 
ὈδΠ ἰδ ἱκαππᾶῃ τὰπὰ} δέδοται γνῶγαι τὸ μυστήριον ΟΡΒΕα οὐ ΤὉὈᾧὉῈγρ 
-- τὸ μυστήριον δέδοται δ΄ῖπ ΒΟΊ,, δέδοται τὸ μυστήριον ΑΒΔ, 8360- 
(ἴοι 31 Ὀοριππῦ Ῥοὶ ΤΙβοποηάονῦ ταῖν ἐχείγοις δέ; ἴῃ ἢ, Ὑ]160 ἈΪΟΥ, τηϊύ 
Εὖ αἷῦ 111159᾽. 12. πἰθαὶϊ Ἀναη] μήποτε ; τιδῃ ὀνπγαχίοί τϑαὶ Ὦγᾶπ, Μι0 Μύ. 
Υ͂, 25, ὙΠ 6: "τι ἢ 20. 8. ἀϊο Ἰοβαγύ υἱοί ρ, 8580 Καπῃ ἀοΥ. 
ΒΙΠΠ ὈΠΒΘΙΟΥ͂ 5060110 ΠῸΙ βίη: ,68 Τηϊδθύθ θη β8θῖπ, αδ85 5160 850}. ὈΘΚΘἢτ- 
[οπ᾿, ῶ8 ἀοπὶ τ] Β΄ βομθα αἰ οπύβρυϊ ἢ, --- αἰοίαϊηαυ} ἀφεϑῇ --- 
Α ἀφεϑήσεται, 1)3 105] ἀφήσω. 
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ἰπι: πὶ γΥἱΐαν Ρὸ ρσα]ακοι, ἃ γαῖϊνα Δ1105 ΡῸΒ ΘᾺ] ΙΚΟῊΒ 

Καμμθὶθ ὃ 
14 8ὃᾳ: βαϊ]απθ. ναστὰ 5811}. 1 ΡΡὰμ Ρὰϊ ΥὙἱβθιὰ Υἱρ' 1ὰ -- 88 

βἰπα Ραγοὶ βαϊδα Ραΐα νὰπγα, 18} Ρὰπ ρ Δ Ι5] Δα ΠΠΙ ΚΑ ]ΔΉΒ, ιοτο 

Β5Ὸ 8. αἰτ Βαϊα πα 8. 8} πιβιϊμηῖ} γασγαὰ Ραΐα ᾿Ἰηϑαϊαπο ἴῃ ἢ Δ11- 

ἴχπι 'ζθ. 10 78}} 5 πα βαιηδ]οῖκο Ραὶ ἃπᾶ βὑα Δ ηγἃ 58 18ἃ- 

ΠΏΠ8, Ραϊοὶ βὰπ Παιβ]απὰ μαΐα νασσὰ, ϑ.π8 τὴἷρΡ [ἈΠ64 Δ] 

ηἰσηδπα ἰΐα, 117 1} πὶ μαραπα γϑαγῦ 8 ἴῃ 518, ἃἷς ἢγθ118- 

Βγαῖγθαὶ βἰπᾶ: ΡΆΡΥΟ ὈΡ6 αἰ ἃρ]ο ἃ ρα Ὑγαϊα ἴῃ ΡῚ5 

ὙΌΣ 5. 518. ΘΠ Ι Δ] πᾶ. 18. 18}} Ρὰϊ πὰ βὰϊΪ ἴῃ ῥβδαγς- 

ΠῸΠ5 Βα ηδη8, Ρὰϊ γαθτα Πα] πάλ η8, 19. 18} Βα ΠΓΡῸΒ ΡΙ208 

1 θαϊπμαῖβ 18} ἃ ἸημΥ Ζο 1 5 οὩΘΙΠηΒ 18} Ρδ] ὈΪ βαΐα Δηρὰγ Ἰαϑύ- 

75 ἱπηαίσασραπαδηθ ἃ Πγὰρ]αμα Ραΐα γαῦγα, 18} ΔΚ Πα 1818 

γαϊγ θὴρ. 20 1Δ}} Ρὰϊ] πᾶ μὰ ἃπᾶ δἰσθαὶ Ρῖχαὶ σΟ 01. Βα] ΔΠΔΉ8, 

λέγει αὐτοῖς Οὐχ οἴδατε τὴν παραβολὴν ταύτην, καὶ πῶς 

πάσας τὰς παραβολὰς γνώσεσϑε ; 

14 Ὁ σπείρων τὸν λόγον σπείρει. 18 οὗτοι δέ εἰσίν οἱ 
παρὰ τὴν ὁδὸν ὅπου σπείρεται ὃ λόγος, καὶ ὅταν ἀχούσωσιν, 
εὐϑέως ἔρχεται ὃ σατανᾶς καὶ αἴρει τὸν λόγον τὸν ἔξστταρ- 
μένον ἐν ταῖς χαρδίαις αὐτῶν. 16 καὶ οὗτοί εἰσιν ὁμοίως 
οἱ ἔπὲὶ τὰ πετρώδη σπειρόμενοι, οἱ ὅταν ἀχούσωσιν τὸν 
λόγον, εὐϑέως μετὰ χαρᾶς λαμβάνουσιν αὐτόν, 117 καὶ οὐκ 
ἔχουσιν ῥίζαν ἐν ξαυτοῖς, ἀλλὰ τιρόσχαιροί εἰσιν εἶτα γενο- 
μένης ϑλίψεως ἢ διωγμοῦ διὰ τὸν λόγον εὐϑέως σχανδαλί- 
ζονται. 18 χαὶ οὗτοί εἰσιν οἱ εἰς τὰς ἀχάνϑας σπειρόμεγοι, 
οἱ τὸν λόγον ἀχούοντες, 19 χαὲὶ αἱ μέριμναι τοῦ βίου καὶ 
ἡ ἀπάτη τοῦ στιλούτου καὶ αἱ στερὶ τὰ λοιτεὰ ἐτειϑυμίαι εἰσπτο- 
ρευόμεναι συμτιγίγουσιν τὸν λόγον, χαὶ ἄχαρπος γίνεται. 

20 χαὶ οὗτοί εἰσιν οἱ ἐπὶ τὴν γῆν τὴν καλὴν σπαρέντες, 

14 517 πᾶ5 - 561}1}] ἄθοΥ ἀδ58 ὑπουρϑηΐβοῃθ 1 5. οἰ]. 8 22. 15 ΔΡῇαῃῃ 
Ραὶ νἶρτγα υἱρ 5ϊπ4] οὗτοι. δέ εἶσιν οἱ παρὰ τὴν δδόν; ἀ16 Δ ΘΙοΠθπ 46 
ΒΟ ΒΟΠ6 βέγιιοίατ πδοὴ 1,0, ΠῚ, 12 οἱ δὲ παρὰ τὴν ὁδόν εἶσιν χ. τ. λ.; 
ἈΒΠ]Οἢ 1,1 αὐΐοθπι χαΐ οἶτοα νἱᾶπι βαπύ, τοὶ οοἰ᾽, --- παν] 8} Ζυροϑοίχί 
ΠΔΟΝ ἄθπι , πορ]οροπίοσ᾽ γοὰ Δ οἵ, --- ἴπ μαϊχέαμη 126] ἐν ταῖς καρδίαις 
αὐτῶν Ὁ τἰρὶ γρ --- Α ἀπὸ τῆς χαρδίας αὐτῶν, Β εἰς αὐτούς, ϑῖπ ΟΙ,6 

᾿ ἐν αὐτοῖς. 106 Δ} ε1π4}] καί εἴσεν, 65 1681} οὗτοι. 19 ῬίΖοβ 11θαϊπαῖ5] 
τοῦ βίου Τὸ ἴ{Ρ} (παοῖ 1,0) --- τοῦ αἰῶνος (τούτου), ΘΌθπ8ο ἢ , 586 ο0]1 
δαϊι8᾽. 
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ΡΆ16Ὶ Ππαιβ]δηα Ραΐα νααγαὰ 18} ἃΠα ΠΙπδ πα, 18} ἀκύδη Ὀαϊταπα, 
ἃ 1ἢ 01. 5 81 Ὁ: ΠΡ ΤΉ ας 

ΙΡ -- 89 21 {8} 4} ἀὰ ἴῃ: ἴθ] ᾿πκαγη απ} ἀπ} 6. οἱ αὖ τηθ]8η 

ΜῈ 85 Τὸ Τὸ αἰ]αϊάαθι ΔΙΡραὰ ἀπᾶλν Πρτ 9 αἶα οἱ ἃπᾶ ᾿υκαυπαβίαραμ βαὺ- 
Ἰαϊάδα 

πὶ --- 40 22 ΝΙΠ 41Π185 1ϑὺ ἤγα [Ὁ]ΡῚΠ5 βαΐθὶ ἢ ρα ΔΙ} 71 α 81 ; 

ΜΘ ΠΟδῸ ἢ γὰ}} ἀπ] δρη, ἃἷς οἱ 5υ Κα} γα θα. 28 Ἰᾶθαὶ ΠγδΒ 
ἢδθαὶ διϑοπαὰ Πδαβ] πο πᾶ, οἝΠ 85] ]. 

τηϑ --- 41 24 9} (σἂν Ἃἂὰἃὰ ἴ: 5981 Ὑ]}} ἢν ἢδϑαβθῖ}. ἴῃ ΡΙΖαῖοὶ 
τὰ δ ΠΡ πὴ] ΠΡ, ταϊδαᾷα, ᾿νῖβ, 181 Ὀἰαυκαᾶα, ἰχγῖβ βαΐτῃ ΘᾺ] α}- 

7δπάδμῃ. 
τὰ --- 42 2ὅ Τπὐθ ῬΙΒ ΔΙ} 5861 ΠδΌΔΙΡ, οἹραᾶα ᾿πητηδ; 78} 

1μὸ 380. 81 καρ εἰ ΠΑΡαΙΡ, 18} Ραδοὶ Παθαΐρ., αἰηϊπηδ δ, ἸΠηΠηᾶ. 
πηρ᾽ Ξ-- 48 20 944} αὰρΡ: 5γνἃ δύ Ρυἀδηραγα] οἾΡ5. ϑνᾶϑθυθ 1808] 

Ιη8Πη8, γΑ]ΡῚΡ ἔταϊνγα ἃπᾶ 811}0ἃ, 217 18} 516 01} 181} υὐΥΘ 51 

2 ᾿ 

οἵτινες ἀχούουσιν τὸν λόγον χαὶ παραδέχονται, καὶ χαρπο- 
σω ῇ 

φοροῦσιν ἕν τριάχοντα χαὶ ἕν ἑξήκοντα χαὶ ἕν ἑκατόν. 
2 Ὁ 

21 Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς Πήτι ὁ λύχνος ἔρχεται ἵνα ὑπὸ 
Χ ΄ -Ν ς« Ν Ν , 2 ω ΤΟΝ ᾿ " 

τὸν μόδιον τεϑῇ ἢ ὑττὸ τὴν χλίγην; οὐχ ἵνα ἐπὶ τὴν λυχνίαν 

ἐπιτεϑῆ; 
φ9Ω Οὺ Ν ΒΡ. 2 Ν ΑΔ α Χ : 9: 

ὺ γὰρ ἔστιν τι χρυπτὸν ὁ ξδὰν μὴ φανερωϑῇ 
ἌἜ χξν Ἂν χολὴν 2 , 2 ὦ ἐ Ν 2, 27 οὐδὲ ἐγένετο ἀπτόχρυφον, ἀλλ᾽ ἵνα εἰς φανερὸν ἔλϑῃ. 25. ἐὺ 

3 ᾿ 2 
τις ἔχει ὦτα ἀχούειν, ἀχουέτω. 

24 Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς Βλέττετε τί ἀχούετε. ἐν ᾧ μέτρῳ 
- . δι σροὺ ͵ [ΡῊΓ τ 

μετρεῖτε, μετρηϑήσεται ὑμῖν, καὶ προστεϑήσεται, ὑμῖν. 
[8 Ν ὮΝ ἐν ὟΣ ΄ ν τὴ τῷ Ὁ ὙἸῚ 2 2 

26 Ὃς γὰρ ἂν ἔχῃ, δοϑήσεται αὐτῷ" καὶ ος οὔκ ἔχει, 
« 2 - 

χαὶ ὃ. ἔχει, ἀρϑήσεται ἀπ᾽ αὐτοῦ. 
- - ς 

20 Καὶ ἔλεγεν Οὕτως ἐστὶν ἢ βασιλεία τοῦ ϑεοῦ ὡς 
ὙΝ ὕὔ ͵ Ν ᾿ γ Ν - - Ν 

ἐὰν ἀνϑρωπὸος βαλῃ τὸν σπόρον ὃπι τῆς γῆς, 21 χαὶ καϑ- 

20 ἴῃ] ἕν (ἀτγϑίτηα]) 10 γρ --- 4110 τηῖδ. ϑρί σύ ἀπά δοοθηΐθι γὙϑὺ- 
ΒΘ ΘΠΘ Πα. ἀπο ΔΙ Πδη ἀβομυ θη ἔν, 22 βαΐοθὶ η1] ὃ ἐὰν μή ἘΒΟῊ οοὺ 61] 
γῷ (ᾳυοᾶ ποη) --- ἐὰν μή ΛΔΟῚ,, ἐὰν μὴ. ἵνα, ἀλλ᾿ ἵνα. 24 ῬΡαΐπι ρα]δι- 
Ἰαπάδμα] ποὴ ἢ ,ογοάοπεθιιβ᾽; ἀϊθ σψοτίθ [6 ]16ὸπ ἴθ βῖπ ΒΟΌῚΙ, {ρὶ γρ, 
ΛΕΒΗΚ οοὲ τοῖς ἀχούουσιν, νγἃ8. ὙΆΠΤΒΟΠΘΙΏ]10.. Ὀσβρυ  πρΊ 16}. πὶ σοὐ!- 

Β0Ώ6η. ἰοχί βἰαπ. 25 πἀπηΐθ ΙΒ γαιη μη 6} 5861} ὃς γὰρ ἄν; ΙΒ να ΠΙ6 ἢ 
» ἀηϊου θ᾽ γουίσς ἀὰθ νου] ροιηθίπουπᾶθ ἀν νοι ΑΠ), ἀδβ8 ἴπ δῖη ΒΟΙ, 
{6 10. 
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δὲ 1} ἀαρα, Ἰὰλ Ραΐὰ ἴγαὶν ΚΟΙΠῚΡ 18} 11}. 5γ6. πὶ γαὶϊὺ 
ἰβι 28. 5100 ἃὰκ αἰγρὰ ἀκτὰμ θα ΠΡ, {γι ]ηδὺ ογὰβ, ῬΆΡΙΤΟΝ 

ἢ 5... ΡΆΡτΟΣ [Ἅ1161}ν Καὰγ 8 ἴῃ βαητηὰ 88. 29 Ῥᾶμ ἢ ὈΪΡ6 

αὐσὶθαα ἀκτὰῃ., ΒῈ8 ᾿ΠΒα 61} ΟἾ]Ρα., πθΐθ αὐϊδὺ ἀβδη8. 
80 98} ἀὰΡ: ἔνθ σα]οίκοιη Ρπἀδηραγα]α. οἵ Ρ5., ΔἰρΡὰα πιὰ --- 44 

ἴῃ γ]]ΟΙΚαὶ σα] κοῦ σα θαϊγαη Ροῦ 81 βγν0 ΚΌΠΟ Β᾽ΠΔ}]8, 
Ραΐοὶ βὰῃ βαϊδα ἃπὰ ἰγρὰ, τηϊπηϊδὺ Δ]1]αἷχθ ἔγαῖγο δῦ ΡῚΧ6 

ἃ πὰ ἰἸΤΡαΪ, 92. Δ} βᾷπ βαϊδα, ὉΥΥῚΠΗΙΡ 74} γα} 8118120 

ΘΎΑΒ6 τηλὶϑῦ, 8} σαΐα}}} ἀβίδηϑ τἸ ΚΊ]Δη5, ΒνΆβν 6. Χ]ΔΡΊΙΗ 

αὐ 5καᾶδιι 15 ΠΡΟ. ΠΪΤΏ]Π15. σα ΔΗ. 

88. «}1. βυδ θι Καὶπὶ τηδπαρ τη ΘᾺ] ΚΟ το ἀπ [πη πιθ --ς 4 

εὐδὴ χαὶ ἐγείρηται νύχτα χαὶ ἡμέραν, καὶ ὃ σπόρος βλα- 
στάνῃ καὶ μηχύνηται, ὡς οὐκ οἶδεν αὐτός. 28 αὐτομάτη 
γὰρ ἡ γῇ καρποφορεῖ, πρῶτον χόρτον, εἶτα στάχυν, εἶτα 
σιλήρη σῖτον ἐν τῷ στάχυϊ. 29 ὅταν δὲ παραδῷ ὁ καρπός, 
εὐϑέως ἀποστέλλει τὸ δρέπανον, ὅτι τεαρέστηχεν ὃ ϑερισμός. 

80 Καὶ ἔλεγεν Τίνι ὁμοιώσωμεν τὴν βασιλείαν τοῦ 
ϑεοῦ, ἢ ἐν στοίᾳ παραβολῇ παραβάλωμεν αὐτήν; 81 ὡς 
κόχχον σινάπεως, ὃς ὅταν σπαρῇ ἐπὶ τῆς γῆς, μιχρότερος 
πάντων τῶν σπερμάτων ἐστὶν τῶν ἐπὶ τῆῇς γῆς, 82 καὶ 
ὅταν στταρῇ, ἀναβαίνει καὶ γίνεται ττάντων τῶν λαχάνων μεί- 
ζων, χαὶ ποιεῖ κλάδους μεγάλους, ὥστε δύνασϑαι ὑττὸ τὴν 
σχιὰν αὐτοῦ τὰ πτετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ χατασκηγοῦν. 

4 88 Καὶ τοιαύταις πολλαῖς παραβολαῖς ἐλάλει αὐτοῖς 

28 5100 840Κ] αὐτομάτη γὰρ ἘΒΟΉΚ οοὐ ἢ 61] νρ, ἢ ὅτε αὐτο- 
μάτη --- αὐτομάτη ὅ8ϊῖπ ΑΒΟΙ,. --- [1161] Καυγπῖ8} πλήρη σῖτον Κ'ἴπ 

᾿ ΑΟΞῚ,, πλήρης (ὁ) σῖτος Β (Ὁ), ἴ γρ, ρ᾽θπυσα ρυαπυτη᾽ ΟὗΟΥΙ , ἔα μ μΐτπι, 
γι] ουπι᾽, οἰπῖρο Πιπρο ΠΔΠΠΒΟ ΒΥ ΠΪ}Ὰς}6η σιληροῖ σῖτον. 16 Πογδυβρθῦου τπιηᾶ 
ΘΌΘΠ50 1,60 ΜΘΥΘΙ ᾿. 8608 βθῆθῃ {1161}0 8418 βυθβίαηϊιν {116 ἃἂῃ., ΟἿ ΠΘ 
7600 οἷπθ ἃπάϊορο ὈΠΑΌΗρ ΠΟ γΘΊθθη. σὰ Κὔμππθη. 4Χ415 γϑυθδ]οτια ρἹθί 
ΤᾺ}16 1} Κοίποπ βημη, ἀἃ {Ὁ11|ὰπ πΘὈδὺ ΘΟ ΡΟΒ1015 βοηβύ βύθίβ ὑχδπϑιύν ροργδιοιΐ 
Γᾶ; 10 γουπηαΐθ 8180 τοϊί Μαββιηδπη [Ὁ]]61η, γρ]. υἱατ 1161. 29 αἱρὶ- 
θα4α)] παραδῷ ,αυδπᾶο ἔτιοίιβ Ῥϑυτη!βουϊύ, 1. 6. φυδπᾶο 61 ἐτπιούπιβ τηϑύτι- 
τιζαΐθτα σπου Οτὐίτητη Ο]αν5 Ν. Τ. 16 ρσούίϊδβομῃθ δϑγβθύζαμπρ' 1ϑῦ 4150 
ὈΠΡΘΠΔα; 1ΡῚ ουτη ἔγποίαπι δα! ἀουι ([6οου 1), {1 Ὼ(σαπὶ ρχοδαχοσγιύ ἐππούαπι᾽, 
γρ γουτι 86 Ῥτοάυχου ἰτπούπβ᾽. 80. Ὧν6] τέγε (Δ {{ΡῚ γρ, γϑυρ]. 146. 

᾿ ὙΠ, 31) οὔογ πῶςν --- ραβθαϊταα)]) παραβάλωμεν, νρ1ρ1. 1α΄. ΘΟΒΙΘΡΥΘ. 
τ 51 τοϊηηῖβε] μεχρότερος; τὶ (οἰ βομθη 5: ΠΡ ΘΙ 85 οΥ ΒΕΡΟΥ]α ν, 16 832, 

ΥΡΊ. 1,0. ΤΧ, 48. 81 150] ἐστὸν ἴῃ ἄϊθβοι βί6116 ΟΕ ΟῊΚ οοὐ --- Α πδοῇ 
γῆς, Ὁ ἴξ γᾷ πᾶοῖ μικρότερον, ϑ΄᾽΄,Ὶ4Ά ΒΙ, ὄν ποῖ μεχρότερον. 88 πιὰπᾶ- 
παΐτη ραϊυκοπι] πολλαῖς παραβολαῖς Ὁ τῦϑι γρ --- παραβολαῖς πολλαῖς, 
παραβολαῖς. 
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Ραΐα γναυγα, βγαϑυθ τηδηθθαθη ἢ 8]0η. 84. 10 ᾿πὰἢ σα]ακοη 
πὶ ΤΟΙ ἃ 11], 

τη --- 46 ΤΡ βαπαᾶγο 5]Ρ0η)8 ΠῚ) βϑὶηδίτη Δα ραπμα ΑἸ] αΐδ. 

τα --- Δἴ 856 98} αἂΡ ἅἀὰ [πὶ ἴῃ δἸπδιηηᾶ ἀρῶ, αὖ δηαδηδ ]ἃ 
Μύ6069 1,688 Ρᾶῃ να δ ΠΔΠ1η8: Ἐ5]6] ΡΠ 181η15 515. 36. 741} ἃἤθίδη- 

ἀλη. ΡῸ πηδηδρθ]η ΔΗΘΔΠΘΙΏη ἰηἃ 5016 νὰ ἴῃ 5ρα, 8} Ρᾶπ 

ΔΉΡαγα 5Κρᾷ ΘΒ. 1210 ᾿Πη1η8. 311 18} γὰ}} 5Κατα ΥὙἹΠᾺ]8 

ΤῊ]]Π11ὰ 18} νοοῸΒ γα]! ἀθαπη ἴῃ 510, ϑναθυθ δὰ 1 Ρ8η ρα ]]- 

πο. 388 18} γνὰϑ 15 δηᾷ ποίη ἃπᾶᾷ γᾶρρα]]α 5] Θρδπαδ; 18} 

ὉΙΥΔΙΒΙ ἀθαθη ἰπ8. 18 4ΘΡαη ἀὰ ἸΠηΠηἃ: [188 171, πἰὰ Κατα ΡὰΚ 

Ρἶζοὶ ἐτααϊδύπαη 9 39. 781} ΟΥΤΘΙΒΆΠ 45. σΆΒ01Κ γἱπᾶα 18} 6} 
ἄπ τηδγοῖη: ραβίαγαὶ, δίδαμηθη. 781} ἀπαβ: 1148 58. γἱπᾶβ, 78} 

γᾺΓΡ Υἱϑ 1111]. 40 18} σἂν ἀὰ ἴῃ: ἀσθνο ἴδαγηύαϊ 518} 

5γ8 9 Ὠγαῖγῶ ηΪ πδ ἢ ΠᾺΡ] σα] Δα 61 η 41 Δ} οΟἸθαθη 518 
ΔΟῚΒ ΤῊΪΚῚ], 18} ΟΡ ἀὰ 5158 Τη1880: ἤγαθ βᾶπημ 88 51]8], 

πηΐθ 181} γἱ πα 18} Π]Δ ΓΟ] αἰ Πδ15]8 ἃ Ἰπ 118 ὃ 

3, » 

τὸν λόγον, καϑὼς ἐδύναντο ἀχούδξιν. 84 χωρὶς δὲ παραβο-. 
- τὸ 5, “ 2 - 

λῆς οὐκ λάλει αὑτοῖς, 
Κατ᾽ ἰδίαν δὲ τοῖς μαϑηταῖς αὐτοῦ ἐπέλυεν πάντα. 

Ἄν, ’ 7 - γ ΒῚ ἐν - Ἐ 7 2 ᾿ς 

85 Καὶ λέγει αὐτοῖς ὃν δχξινὴ τῇ ἡμέρᾳ ὄψίιας γενο- 
,ὔ ,ὔ 2 Ἀ ,ὔ Ν 3 ,ὔ Ν 2 

μένης Διέλθωμεν εἰς τὸ ππέραν. 806 χαὶ ἀφέντες τὸν Ὀχλον 
, ες ς ὯΣ 2 - ᾿ τ δὴ 

παραλαμβάνουσιν αὐτὸν ὡς ἣν ἔν τῷ πλοίῳ, χαὶ ἄλλα δὲ 
- ΕΣ ) 2 “ Ν , -" ΕΝ , 

γγλοῖα ἣν μετ᾽ αὐτοῦ. 81 καὶ γίνεται λαϊλαψν ἀνέμου μεγαλη 
Ν ἈΝ Ψ 2 ψ 3 Ν - « 9. 

χαὶ τὰ χύματα ἐπέβαλλεν εἰς τὸ πλοῖον, στε αὐτὸ δὴ 
ΧῈ σϑ 28 ἐὺ ΦΡΩΟΣΝΑ ΕΣ - ΄ ᾿ ὁ πόνον ἐν σ 

γεμίζεσϑαι. καὶ ἣν αὑτὸς ὃν τῇ τυρυμνῃ δτῦὶ τὸ τροσχε- 
΄ ΄ : Ν ΦΌΡΤΟΝ Ν 7ὔ ἜΣ τωι 

φάλαιον χαϑεύδων᾽ χαὶ διεγείρουσιν αὐτὸν χαὶ λέγουσιν αὐτῷ 
) 

ΔΑιδάσκαλε, οὐ μέλει. σοι ὃτι ἀπολλύμεϑα; 539 χαὶ διεγερ- 
- }] μι - 

ϑεὶς ἐπετίμησεν τῷ ἀνέμῳ καὶ εἶπεν τῇ ϑαλάσσῃ Σιώπα, 
5] ΄ ὦ 

γιερίμωσο. χαὶ ἐκόπασεν ὃ ἄνεμος, χαὶ ἐγένετο γαλήνη με- 
΄ Ν Ὁ] 2 - , ΩΣ [ας - ) 

γάλη. 40 χαὶ εἶπεν αὐτοῖς Τι δειλοί ἔστε οὕτως; ττῶς οὐκ 
2 “ Ν γ ͵ ,ὔ 7 Ν τ Δ 

ἔχετε ττίστιν; 41 χαὶ ἐφοβήϑησαν φόβον μέγαν, καὶ ξλεγον 

88 5] ρδηᾶβθ, υοῃ ἄθπὶ ΠΘίΆΣ 15 ΟΟΥΤΙΡΤΟΥ ἴῃ βαθιιδπαᾶβ ροοδηογί. 

80 Ῥδπη] Ζυροβούχί, , 818. 65. ἄδπη δϑοπᾶ ρονοτάθη ψαχ᾽, ΟἿ0ϑ Ζίθῃθῃ 
ΒΟΠΔΘΙΡΆΤΟΙ νγοῖβθ αὖ ἀπαδπα μία θᾶπ γαυν απδιητηα σὰν [Ο]ροπάθπ τϑᾶθ. --- 
Ἴαϊη15. βία 18] εἰς τὸ πέραν, ἄθον ἄθῃ ρϑπϑϊν 8. σὰ 1,6. ΧΥ͂, 156. 81 76} 
γ6508}] χαὶ τὰ χύματα δῖπ ΒΟΌΙ, τὸ νρ -- τὰ δὲ χύματα ΔΑ. 40 Ἠγαϊνᾶ 
πὶ πᾶι}} πῶς οὐκ ΛΟῚ,, οὔπω ὅδ΄ῖ΄η ΒΙ) 10} γρ, ἃῦου. ἔ: ,αποιποᾶο ποη- 
ἄσπι᾿. 41 οδίοαιπμῃ 5158. ἃρὶ8. παῖ κ1}}] ἐφοβήϑησαν φόβον μέγαν; ἄθον ἄθῃ 
ἃ60. 5. Ζι ὅπ. ΧΥ͂ΙΙ, 20. ---- 51]41] ἐστίν; ἅθον. ἄθπ οοπ)απούίν 5. χὰ 5}. 1Π]|, 4. 



του Υ. 278 

Υ, 1 78} αοὰῃ ΠἰμλΥ το ἴπ ἰαμπὰ ΟΔΑΔΔΓΘΠΘ. 
2. ἴὰ πβραροδηαϊη ἃ τι8 5ρὰ 818 ρϑιηούϊ ἃ Ἰπη1ηἃ 

ΤΠ πὰ τι8 ΔΌΣ Β]ΟΤΩ ἴῃ ΔΠΤΪη ἘΠΉΤἸ] ΔΙ, 98. 5861 ὈϑαΔ]ὴ 

παραὶ ἴῃ ΔΌΣ ἢ], 18} πὶ δια] ΡΠ ἀ]ΌΥ Οἰ Βα 618 11 ΤΠ 

τη έα πὰ σαθΙπᾶλη, 4 ππίθ 18 εἴα Οἰβαυπμδηὶ Ὀὶ [Οὔ Π8 

σα αραπδῖπι Ἰὼ} παι α]  Πἀ]Ου ΟἰΒΔΥ ΘΙ 81 ΠῚ ΘᾺ ὈΠΠ ἀΔ 8 νἃ8, 

ἴδ σαϊαιβια αἵ 518. ΡΟ. μα] ΡΠ ]08 18} ΡῸ ἃπἃ ἰοίαμ 

Θοἰβασπα σα γα Κ, ἢ πη ηπὰ εἰ μηδ] δα ᾿πὰἃ οὐ]. 
ὅ 78} βἰπίθίηο παραμη 18} ἀαραμη ἴῃ ΔΌΥΔΒ]ΟΠ 18} ἰὴ 

αϊγσΠ] Δ πὶ γὰβ ὨΥΟΡ] 5. 18} ὉΠ ρον ἃ 15. 511. βὐα!ηᾶη. 6. ρἃ- 

Βα Ι γα β Ρὰη ΙΘδὰ [ΙΤΡΙΟ τὰ 78}} ᾿ηγαὶϊῦ ἴπἃ, Ὑ{ 78}} 

χ ἡλλήλ ᾿ 7" γ τὸ “2 ἐσ » ὅτ αἱ ς. Ὁ} αἱ 
πρὸς ἀλλήλους Τίς ἄρα οὗτός ἐστιν, ὅτι χαὶ ὃ ἄνεμος καὶ 

, 2 - 

ἡ ϑάλασσα ὑπαχούουσιν αὑτῷ; 
Ἂν ἢ 2 Ν ὔ - 7 2 Ν 

Υ,1 Καὶ ἤλθον εἰς τὸ πέραν τῆς ϑαλάσσης εἰς τὴν 
-"ἭἬ τ - ᾿Ν -Ψ -“ ’ 

χώραν τῶν Ταδαρηνῶν. 2 χαὶ ἐξελϑόντι αὐτῷ ἐχ τοῦ τιλοίου 
2 2 2 ω - 

εὐϑέως ἀττήντησεν αὐτῷ ἄνθρωπος ἐχκ τῶν μνημείων ἐν πινεύ- 
«λ μ ὁ - ᾿ς 

ματι ἀχαϑάρτῳ, 8 ὃς τὴν χατοίχησιν εἶχεν ἐν τοῖς μνήμασιν, 
Ν γ ζη 9 2 Ν 207 ὍΥῊΝ - Ν 

χαὶ οὔτε ἁλύσεσιν οὐδεὶς ἐδύνατο αὐτὸν δῆσαι, 4 διὰ τὸ 
αὐτὸν πολλάχις πέδαις χαὶὲ ἁλύσεσιν δεδέσϑαι χαὶ διεσπά- 

2 - -- 

σϑαι ὑπ᾽ αὐτοῦ τὰς ἁλύσεις χαὶ τὰς πέδας συντετρῖφϑαι͵ 
2 

χαὶ οὐδεὶς ἴσχυεν αὐτὸν δαμάσαι. ὅ χαὲ διὰ πτιαντὸς νυχτὸς 
- « Ε χαὶ ἡμέρας ἐν τοῖς μνήμασιν καὶ ἐν τοῖς ὄρεσιν ἦν κράζων 

Ν , ς Ν , ἜΦΕΓΊΝ Ν Ν 2 - 
χαὶ χαταχόπτων ξαυτὸν λίϑοις. 6 ἐδὼν δὲ τὸν Ιησοῦν μα- 

Υ, 8. δυγδῃίοιη ; 65 δβίαπαᾷ δυγδῃ]ομ, γὯὋὸβθ ΟΛΟΥΓ ΔΌΒΟΠΧΘΙΡΟΥ 56 108. 
γΟΥθοββδουίθ. 4 σαίαηηΊαιι, δἃ1πὶ τὰμαθ ρϑὈΙηἄΔη, ΠΔΘὮ Ὑ015 8. θ. ρᾳ581}- 
γαπαᾶβ, αἴθ Πα άβοηγν, ραβιϑαϊ πγαπᾶβ, ΟἿ, 16} βδι πναπαβ, ἱπὶ ἰοχίθ.... 581}- 
γδηᾶϑ. 

Υ, 2 υβραρραμπαᾶϊπ ᾿πη1η8} ἐξελϑόντε αὐτῷ οὗον ἐξελθόντος αὐτοῦ 
-- τιᾶππᾶ τι8 ΔΌΓΔ ΒΟ π|} ἄνϑρωπος ἐκ τῶν μγημείων Ὁ ῬΟΘΓ 1 --- ἐκ τῶν 
μνημείων ἄνϑρωπτος. 8 παυα]θαπ]οπι οἰϑδυπο ματα] ἁλύσεσιν. ϑοθοπ 
πιά! θπα! ΚΙϊηρύ 116 αἰ ΟΠ ΟΥΙΒΟΠΟΥ δυβάσαοϊς ; ἀθχο ἢ ἄθπ σαβαίζ γοη 6ἴ581- 
παϊπαΐτη σα αἴ6 ΒΟΒ]Π]ἀογαπρ ΠΟΘ ΘΠ ΓΟ; ἀϊθβθα οἰ πάσιιοκ οὐ μδηύ πΟΟᾺ 
οἰβαγσπᾶπι ὈΪ ἰοίππ8 σαθαραπαῖμη ἱπὶ [Ὁ]ροπμθη συθυβθ. ΕἸΠΙ͂ΔΘΟΠΟΥ ἰδέ 1πὶ 
Τιασαβ ἅλυσις ἄυγοι) οἰβαυπδθαπαᾶϊ, πέδη ἄυτορ Το απ αϊ ροροῦθα. Υρ]. 
ἄθονυ ἄμηη 0 η6 Δυββοῆτη Ποἰσαηροη χὰ Μί. ΙΧ, 28. 4 ρα]αιδια αἱ 5818 - 
ΒΑῦΤΑΚ] διεσπάσϑαι ὑπ᾽ αὐτοῦ --- συντετρῖφρϑαι; ἴτοῖθτο ἀβθογβθύζιῃρ, 
ἹπΟΡΊ ΟἼΟΥ ὙΓ6156. ὈΠΙΟΥ ἄθπι οἰπῆμδβθ Ἰαίθ᾽ ΠΙΒΟΠΟΥ ΠδΠ βου θη; Ὁ ἀπά 
ΤΠΘΏΤΘΤΘ ἸὔηρογΘ ΠΑΠἀΒΟ 6 η, 50 Με Ὁ γυρ Βαῦθπῃ ἀα5 δοίϊν, δι Ζζὰ δῇ 
515 (,γ0} 510} 40) ἢπᾶρί βοῇ 1π Ὁ οἷπ ἃπδ]οροπ, ἀἰβυτιροταῦ ἃ 56 οδἰθηδβ᾽. 
ὕ πῃίδτη Δ} ἀδρατη} νυχτὸς χαὶ ἡμέρας, 58. τὰ 1,0, 11, 81. 

Βεγπλαταίςί, Ὑ181α, 18 

ΓᾺ 
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ἘΤΟΡ] Δ Π 5. 5.081 ΤῊ1Κ1181 0: νὰ Τηῖ5 18} Ρ5, [68 50Π81 
ΘῚΡ5. ΡῚ8. Πα] 501η5 Ὁ ὈΙθνατα ΡῸΚ ὈΪ σαρᾶ, πὶ ὈΔ]γ]} 185. Π]18. 
8 πηΐθ ΠΡ ᾿πηπᾶἃ: ϑρᾶρο, ΔΠ1η8; ἘΠΉΤΔΙη͵ὰ, τι ΡΔΙηΠΙἃ 
πη. 9.78} ἔγ8} ἱπᾶ: ἢγὰ Πδ1η0 βδὶῃ ὃ 18} 48} ἀὰ ἱπηπηηᾶ: 
ΠΆΠ]Ο 161} ἰαϊραῖοη, πηΐθ τηδηδραϊ 51}101πη. 10. 1811 ὈᾺΡ πᾶ 
ἢ]ὰ οἱ πὶ ἀϑα 1101 ᾿τὴ τ8 ἰᾶπᾶᾶ. 11 γαβα Ρδῃ 7αῖπαι Ππαϊτἀὰ 

ΒΥ Ιη6. Πα]ἀδπδ αὖ βδιηηηα [ἈΙγρτιη]α; 12. 18} Ὀθάπη ἰηὰ 81105 
ΡΟΒ. ὉΠΗῸ]ΡΟΙ5. αἰΡαΠ ΘΙ Π5: ᾿πβδη 61 ἘΠ5Ϊ5 ἴῃ ΡῸ ϑγθίηδ, οἱ 

Ϊῃ ΡῸ ρΆ]ΘΙβαῖτηᾶ. 18. 14} ὉΒΙΔ Ια πὶ ΙΘ5πι8 8πη8. 18} 

ἀβσαρ ΟΠ Δ η8 ΔΏΤΏ8Π8 ΡαΪ ὉΠΗΓΙΠ]ΔΠ8 ΘΠ Ρα ἰπ ΡῸ 5ΥΘΙηδ, 

781 τὰπῃ 80 Παϊγάα ἃη 4 αΥ 801 1Π Π]Δ1Θ1Π., ὙΘΒΌΠῸΡ βᾶπ 506 

ἴγοβ ΡῬαΒαΠα]05, 18} ἃ Πγαρποάθαθπηῃ ἴῃ τηδΙρθίη. 14 781} βαϊ 

, 2 Ν , Ξ, Σ» ε , 
χρῦϑεν δδραμεν χαὶ προσεχύνησεν αὐτὸν, “ χαὶ χράξας 

“- 7 , γ Ν δ , 2 -ω επ - - φωνῇ μεγάλῃ λέγει Τὶ ἐμοὶ καὶ σοί, ]ησοῦ υἱὲ τοῦ ϑεοῦ 
γον ὦ ὔ ς 7ὔ Ν ’ ’ 2, 

τοῦ ὑψίστου; ὄρχίζω σε τὸν ϑεόν, μὴ μὲ βασανίσῃς. 8 ἔλεγεν 
-Ὡ - 2 ᾿ ἕ ᾽ 

γὰρ αὐτῷ ἬἜξελϑε, τὸ πνεῦμα τὸ ἀχάϑαρτον, ἔχ τοῦ ἀνϑρώ- 
που. 9 χαὶ ἐπηρώτησεν αὐτόν Τί ὄνομα σοι; χαὶ λέγει 

Β] - ε 2,7 , ο χε ὙΨ Ν 

αὐτῷ ““εγεων Ὀνομὰ μοι, οτι πολλοῖ ἔσμεν. 10 χαὶ παρε- 
, ΔΡΩ͂Ν ΝΕ ΕΡ ᾿ 2 , 3 ᾿ Ὁ) - ͵ 

χάλει αὐτὸν πολλὰ ἵνα μὴ ἀποστείλῃ αὐτοὺς ἕξω τῆς χώρας. 

11 ἦν δὲ ἐχεῖ ἀγέλ ἰρω σχομένη πρὸς τῷ ὄρει" ὑΠ) ΕΛ ἘΧΌΤΡΙΝ, βορχομενη ρὺς τῷ ρει 
᾿Ὶ ᾿ ’ ὔ ’, 

12 χαὶ παρεχάλεσαν αὐτὸν πάντες οἱ δαίμονες λέγοντες 
-Ὡ » , Ψ 

Πέμψον ἡμᾶς εἰς τοὺς χοίρους, ἵνα εἰς αὑτοὺς εἰσέλϑωμεν. 
2 - -Ὡ}: Ὁ 

18 χαὶ ἐπέτρειμεν αὐτοῖς εὐθέως ὃ ᾿Ιησοῦς. καὶ ἐξελϑόντα 

τὰ πνεύματα τὰ ἀχάϑαρτα εἰσῆλθον εἰς τοὺς χοίρους, καὶ 

ὥρμησεν ἢ ἀγέλη κατὰ τοῦ χρημνοῦ εἰς τὴν ϑάλασσαν, ἦσαν 
δὲ ὡς δισχίλιοι, καὶ ἐπνίγοντο ἐν τῇ ϑαλάσσῃ. 14 καὶ οὗ 

10 υβᾶτιθὶ, ἀἴθ Παπαά δον Ὁ ἀΒαΊΘΌ]. 

1 παι βέ1η8] ὑψίστου ---- Δ ζῶντος. --- πὶ θα] ν) θ᾽ Π|15] μή μὲ 
βασανίσης; ἅϊ6 σοτίδβίθ!]πρ 1δὺ νουπᾶουν, τσὴ ἀϊθ πΘρ 01. ἀπ {61} αν 
ΥΟΥ ὯΔ8 ὙΟΥΡαπι Ζὰ Ὀτϊπροπ, 8 ἈΒΡΔΡΡ] ἔξελϑε --- βίθῃξ ἱπ Α πϑθὴ ἀχά- 
ϑαρτον. --- 8] ἐκ --- Δ ΟΙ͂] νγρ ἀπό. 9. πϑῖπο πιθίπ Ἰαϊραῖοη} λεγεὼν 
(Α8Β2, λεγεών Β1ΟΏ1)) ὄνομά μοι (ΑΒ Τ0ὈὉ} γρ {ἄρθῃ ἐστιν χι); οἷρθη- 
τὐχ] τοἶνο ΜΟΥ Β ὉΠ] απ. πὸ; ΠΡ 80. τὶ λεγεών ἀαχο ἨΔ.]18. ρΘρΡΘΌΘΗ. 
10 ΡΔ}] παρεχάλει --- Α ἴὑδὴὰ (αἴοιι: ἢ παρεχάλουν. 11 ϑνθῖπ0} χοίρων 
ΠῚ 618 --ἰ χοίρων μεγάλη. --- “μα ἀπ] βοσχομένη δῖα ΒΟ. τ γρ --- 
βοσκομέγων. 18 Ῥαὶ ὨΠ Αἰ Ω]815] τὰ ἀχάϑαρτα --- [010 ἴῃ Δ, 



Φ Μαγοῦβ Υ͂. οὗ 

μα] ἀαπᾶδηβ Ρὸ βυοῖπα σα Ια Ἰὼ} σαὐαϊ μι ἴῃ θαυ 78} 
ἴῃ αἰ; ἰδ ἀθηλπ βγη ἢν γοϑὶ Ραΐα γΔΌΡΔΠΟ. 

1ὅ Τὰ} αἰϊα]οᾶπη ἀπ [Ιοϑιια, 1} ραβαϊ πγαπ ἃ Ρᾶμὰ γοῦδῃ 

βία πᾶάδῃ 18} σαγαβι πα 8} {Γὰ θ] πάλη, Ρᾶπα βαθὶ παθαϊάα 
Ἰαϊσαῖοι, Δ οἰίθάθπη. 10. 1411} βρ᾽]Ποαθάπη πη Ραϊοὶ ρα86- 

Ὦγαμ, ᾿γαϊγα γα} Ὀὶ ΡῬᾶπὰ νοᾶδη 18} Ὀὶ Ρὸ ϑγοῖηᾷ. 17 18 ἢ 

ἀπσπηππῃ Ὀϊα] απ ἴπὰ σφ] ΘΙ θα ΠΪ ΠΥ ΤΥ ΚΟΒ 56 1Π08., 

18 «ἅ}} ἱππραροαηδη ἰηἃ ἴῃ ΒΡ ὈᾺΡ ἱπὰ 8861 ΥγᾺΒ νΝ --- 48 
γοῦβ, οἱ 11} ᾿πηΠ]ὰ γ08]1. 19 18} πὶ [Ιαἰ]οῦ ἴπὰ, ἃΚ Ὁ ἢ ηνστνς. 

᾿ηἃ : σαρο αὐ σαγἄδ ΡΟΙ διὰ ατι βοΙ Πα 1}, 18} οὔθ! ἢ 11} 

ἤγὰη ἢϊα Ρὲ5 ἰταθ]α σαίανι 18} σδαγγηαϊα ρα Κ. 20. 18} 

ΘΆΪΔΙΡ 1.1} ἀπραπη Π]θ}]8 ἴἢϊ ΑΙ Καρδα]θῖη ἤγδῃ ἢ]ὰ σαν 

᾿πημὰ [Θ5118, 18} 11] 5110] 6 1 ΚΙ ἀοα πη. 

21 «11 516] Ραμα ]π Τοϑα τ 5κῖρα αἰΐια ΠΙπαΔ1 Τη Δ) 6]η, τόσας, 

-..-ττοθρρρΠΠρᾶρᾶρᾶΠρΠΓΠΠΠΠΠΠΠΠΠΓΠθΠΠΠΓοΠΠΠσΠθΠσΠθΠρΠΠ..΄΄ΠΠΠΠ΄΄΄΄΄ἕ΄“ἕ“ἕ“΄΄ἷ΄ἷ͵... .... .-ἝἙ.... 

; Η] 

' βόσχοντες τοὺς χοίρους ἔφυγον καὶ ἀπήγγειλαν εἰς τὴν πόλιν : ν ᾿ 
χαὶ εἰς τοὺς ἀγρούς" χαὶ ἦλϑον ἰδεῖν τί ἔστιν τὸ γεγονός. 

; 1ὅ χαὶ ἔρχονται. ττρὸς τὸν Ἰησοῦν, χαὶ ϑεωροῦσιν τὸν δαιμο- 
͵ γιζόμενον χαϑήμενον χαὶ Ἱματισμένον καὶ σωφρονοῦντα, τὸν 

ἐσχηχότα τὸν λεγεῶνα, χαὶ ἐφοβήϑησαν. 106 χαὶ διηγήσαντ' ΧΗΣ γεωνα, καὺ ξφοβηνησαν. ὑ Οιηγησαντο 
- « 2 ’ -Ὁ- Ὁ, “Ὁ 7 Ν 

[ αὑτοῖς οἱ ἰδόντες ττῶς ἐγένετο τῷ δαιμονιζομένῳ καὶ περὶ 

᾿ 

Ἁ ; , » ΑΕ" - ,.». Ἃ δι - 

τοὺς χοίρους. 11 χαὶ ἤρξαντο “ταραχαλεῖν αὐτὸν ἀπελϑεῖν 
2 - - 

ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν. 
Ε ᾿ 2 - -Ὁ ἢ 

18 Καὶ ἑμβαίνοντος αὐτοῦ εἰς τὸ πλοῖον παρεχάλδει 
2. ς δ, ὯΝ ᾽ 2) τῳ". Χ 7 2. ὦ αὐτὸν ὃ δαιμονισϑεὶς ἵνα μετ᾽’ αὐτοῦ ἢ. 19 χαὶ οὐχ ἀφῆκεν 
35 τΚ 2 Ν 2. » (κατ ρῚ Ν ΟΝ Ν Ἀ 

αὑτὸν, ἀλλὰ λέγει αὐτῷ Ὕπαγε εἰς τὸν οἰχόν σου πρὸς τοὺς 
ΒΕ] ᾿ -»Σ΄2: 

σοὺς, καὶ ἀνάγγειλον αὐτοῖς ὅσα σοι ὃ χύριος πεποίηκεν καὶ 
3 ΄ω -- ἠλέησέν σε. 20 χαὶ ἀπτῆλϑεν χαὶ ἤρξατο χηρύσσειν ἐν τῇ 

’ - “ ν , 

“Ιεχαπόλει ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὃ ᾿Ιησοῦς, καὶ πάντες ἐϑαύ- 
μαΐον. 

21 Καὶ διαπτεράσαντος τοῦ ᾿Ιησοῦ ἐν τῷ πλοίῳ πάλιν 

15 νοᾶδη]} ἀ165 σου πὰ Ὠΐογ, ἵπι Μί. ππᾶ 1,0. ἀαϊπιοπαγθὶθ, Μο, 
Ϊ, 52, 1. Χ, 21 Ὁπμυροπ παραπᾶθ, 106 Ὀ Ραμα νοᾶδη] τῷ δαεμογιζο- 
μένῳ, Δ Θἰ Ομ θπᾶθ βἰσαοίαν, 18 ἱππρασρσαπᾶσῃ πα] ἐμβαίγοντος αὐτοῦ; 
ΔΌΒΟΪ αΐοΥ δοσιβαῦν (ατίτητη τ. ΤΥ Ρ. 900) οὔδν ἀρροβι(1οη} ΥρΦΊ, αοηηρ' 
ἴῃ ΖΔΟθοΥΒ Ζίβομτ, Υ̓ ἡ. 404, 

ΓΑ ω 



270 Μαγουβ Υ. 

ΘΔΟΘΙΔη 51Κ τη ρΘ 1] η5 ἢ]ὰ ἀπ πηγὴ, 18} γὰ8 [αατα Τη 8} 611. 
22 181} 881 αἷμ] ἃ1η8 Ρ1Ζ28 βγῃμδρορσαίαθ, πδιηϊη «8 6178, 
78} Βα] γα 8 ἱπῷ σϑαγαθβ ἀὰ [οὐπμη [Ι65815, 25 18} ὈΔΡ 
ἵπῷ ἢἰὰ αἰρᾶμαβ Ραΐοὶ ἀδα ται τηθῖπὰ αἰαμπηδῦ πᾶ], οἱ 

αἰμηδη 8. 18 ρ]}15 ἃπἃ ΡῸ πᾶ Πα, οἱ σαηΐβδὶ 18}} 1108]. 24 18} 

ΘΆΪΑῚΡ ΤΡ ᾿τηπηηἃ, 14} Δα]Θ θη ἃἴδι ᾿τητηὰ πηδηδρ 8 ἢΪα, 

Δ} Ρυαῖμαῃ 'πᾶ. 26 78} αἴπομο βηἃ γἱβαμαθὶ ἴῃ ταπᾶ ]0- 

ΡῚΒ 7618 ὑνα}, 26 18} χηδηδρ σαβρα]δη 6 1 ἔγΓ81 τηδηδρ ΤΩ 

Ἰοκήαπιλ 18} γα] δ 461] 81] ΔΙηη8, 56] ηΔΙηγηὰ, 18} Πἰ νϑὶ αὶ 
Ῥούϊαα, ἃΚ 1η818 γα 5 ΠαΡαϊᾶα, 217 ρϑῃ ΔΒ] 46 1] ὈΪ [688, 

αὐραρρδηα 61 ἴῃ πηδηδρθίη αἰθαπα αὐδαϊῦοκ γαϑί)αὶ 156. 28 ππΐθ 
ἂρ Ραΐθὶ 1804] ναϑίζοτῃ 18 δὐΐθίζα, ρϑῃϊθᾶ. 29 18} 5. η88 1} 

ΘΑΡδαγβηοαα 858. Ὀγσηπᾶ Ὀ]ΟΡΙῚΒ 1208, 188 αὐ καμρα ἃπ8 [ΘΚ 

2 Ν ΄, ς Ἂ Ἀ Ἄς 9)» πΚ 3 ᾿ 
δίς τὸ “τέραν, συνηχϑὴ Ὄχλος ττολὺς δι᾽ αὐτόν, καὶ ἣν παρὰ 

κ , ἌΣ Ἀν 7.327 τα - 2 ’ 
τὴν ϑάλασσαν. 22 χαὶ ἰδοὺ ἔρχεται εἷς τῶν ἀρχισυναγώγων, 

3 

ὀνόματι Ἰάειρος, καὶ ἰδὼν αὐτὸν τείπττει πρὸς τοὺς πόδας 
Ρ] - Ν - ΌΓΑ ’ Ἷ ο Ν 

αὑτοῦ, 28 χαὶ παραχαλεῖ αὐτὸν πολλὰ, λέγων τι τὸ ϑυ- 
’ ’ , Β ,ὔ 2) οΙ 7 Ν γ - Ὁ ζοῦ Ν - 

γατριόν μου ξσχάτως ἔχει, ἵνα ἐλϑὼν ἐπιϑῆς αὐτῷ τὰς χεῖ- 
ΟΕ ’ . , ᾿ 5 τ Β 

ρας, ὅπὼς σωϑησεται χαὶ ζήσεται. 24 καὶ ἀπῆλθεν μὲν 
2 - 2 4 2 “Ὁ 

αὑτοῦ, καὶ ἠχολούϑει αὐτῷ ὕχλος πολύς, καὶ συνέϑλιβον 
ΟΥ̓ ν᾿ ,ὕ 1 Ξὴ, «7 μ7) ,ὔ 

αὐτὸν. 2ὅ χαὶ γυνὴ τις οὖσα ἕν ῥύσει αἵματος ὅἕτη δώδεκα, 
" - - .-»- , 

26 χαὶ πολλὰ παϑοῦσα ὑπὸ πολλῶν ἰατρῶν καὶ δαττανήσασα 
Ν ᾽ 23.»ϑ ὦ “ ᾿ Χ Ψ --7 2 Νὴ - 

τὰ σταρ᾽ αὐτῆς πάντα χαὶ μηδὲν ὠφεληϑεῖσα ἀλλὰ μᾶλλον 
Ὕ Ν - 7 - 2 , Ἄ τῷ 9 - γ 

εἰς τὸ χεῖρον ἐλϑοῦσα, 21 ἀχούσασα περὶ τοῦ ]ησοῦ, ἐλ- 

ϑοῦσα ἐν τῷ ὄχλῳ ὄπισϑεν ἥψατο τοῦ ἱματίου αὐτοῦ" 
2, Ν « ᾽ν - ς , 32 ἊΣ Ὁ τ , 

28 ἕλεγεν γὰρ ὁτι χᾶἂν τῶν ΠΌΡΕ αὐτοῦ ἀο  Σ ραν τ κ 

ΠΡΗΟν; 29 χαὶ εὐϑέως ἐξηράνϑη ἡ Ζιηγὴ τοῦ αἵματος αὐτῆς, 

χαὶ ἔγνω τῷ σώματι ὅτι ἴαται ἀπὸ τῆς μάστιγος. 80, καὶ 

21 ἴαυτα τηλγθῖὶη}] παρὰ τὴν ϑάλασσαν; Τιῦθο Αἀά. Ῥ. Υ νου]απρί 
ἔλυν, ῃΔ0} 1, 16, 11,18. 1,0, ΥἹ, 17; ἕαυγτα Θηύβρυϊομ Δ] ον ἀϊπρ8 ρον ππ- 
110 ἄθπι στίθοι.. ἐνώπιον (ἔμπροσθεν) αὐὰ μαῦ θη ἀαύν ΘἷΠΘῚ ῬΘΙΒΟΠ. 
Ὀοΐὶ 5'ο}, ἄοοῃ βδίθιΐύ 65 {ᾧ. παρά ἃνοι ἴπ ἴαυχτα ἰούππι 1,0. ΥἹΙ, 88, 
ΥΠ|, 85. 41. ΧΥ͂ΙΙ, 106. ὙρΊΙ. δασμδἢ} ἀπᾶ Ταυσαμῃ. 422 9αθῖτυ8] ὮδοΣ 
7 ἱπὶ δηϊδὰῦ 5. χὰ Ὁ]. 11, 11. --- 1ο05115] αὐτοῦ, γΟΓΡῚ. μι, ΠΙ Ό; 
Μο. 1: 42. 28 οἱ αἰπιαπάβ. Ἰαραὶϑ ὅπ Ρὸ απ] ἵνα ἐλθὼν ἐπιϑῖς 
αὐτῷ τὰς χεῖρας; ὍΡΟΥ οἱ ἴῃ ἀθΥ Διυβοτγάθυιπρ 5. χὰ ΤΙ. 1, ὅ, 2 518] 
τις ὈΒΕΗΚ ὁοὺ αΓ --- 61. 26 Βοίῖ44 - Πα αἴ 4] ἀρεληϑ δον ἐλθοῦσα; 
Ὀούϊἀα. (πὶ πἰοῃίβ ροΐογταοτ!᾽, 5. Μο. ὙΠΙ, 86; παρθαϊᾶα ἰδύ οἤμθ 2 6116] 
γΘΥθΌΤη ᾿βηΐξαπι. 

““-ὦ 

Ἵ "»" " 

-- δὺς ρ ιολα ἐμποιῶν" 



"» 

᾿πσυ ΨῸτῸῸ-:- 

Ναγοιβ Υ͂. ΝΥΝΊ 

Ραΐοὶ σδμδ]ηοᾶα. αὖ Ραμ 51Πἃ. 80. 18}} ϑιηϑαῖὶν [6818 
αὐ Καη θὰ ἴῃ 518. 5.1] ΡῸ τι8. 515 τηδῃῦ ἀϑραρρδηῃα θη ; σαγδηᾶ- 

Ἰαηθ. ΒΚ ἴῃ πη ρ οἷ ΠᾺΡ: ΠγὰΒ Τ15 ἰαῖῦοΚ γα βίου ὃ 81 184} 

θΡαπ ἀπ ἰπητηὰ ΒΙΡΟΠΊΟΣ 5: βΒ8 1 ΠΥ ]5. ΡῸ τηληδροίη θυ ΘΙ Π8η- 
ἀοῖπ ΡῈΚ 18} αἰβΙ5: γὰθ Πλ18. ὑα 0 Κῦ 82. 141}} ν]ἱαϊ οᾶα 881}- 

γὰπ ΡῸ Ραΐα ἰαπ]απη θη. 838. 1 80 αἷηοὸ ορᾷπᾶθὶ 18} γθ γδη- 
ἄδἱ, υἱϊαᾶπαθὶ Ραΐθὶ σὰν} ὈΪ 11ὰ, αι 18} ἀγα. αὶ Ἰπηπγὰ 18} 

4} ᾿πτηὰ ἃ]1ἃ ΡῸ 811η]|ἃΔ. 84 10 15. 4ὰν αἀὰ ζᾶ]: ἀδαμίδυ, 
ΘᾺ θοῖη8. Ροὶπα σαπαϑια μὰ; σαρρ ἴῃ σα ΔΙΡΙ, 78} 51] }5 
ΒΔ 1]α αἵ Ρατηπλα 518Πἃ ΡοΙπδιητηᾶ. 8ὅ. πα Ραμα ἱπηπηδ, γοα- 

Ἰαπαϊη αᾳοπππη. ἔγᾶπιὶ Ραμ ηὰ βυπαροραίαα, αἸΡαπμἀΔΠη5 βαΐἰοὶ 
ἀαπ αν Ροῖπα σαβγα!ῦ, ἔνα ΡΠ Δ) 18 ἀγα 106 15. βᾶπᾶ 18 ]5811 Ὁ 
86 10 Ιθϑ18. ΒΌΠΒΑΙΥ ΘᾺ ΒΒ] η 45. Ραΐα ναυγα το] 4} ἅὰ 

βαυημηὰ βυπαροσαΐααα: πἱ [Δατὐοὶ, Ῥαΐαϊηθὶ ρΆ] Δ 1}061. 57 18} 
πὶ {π] Ἰοὺ Δἰππομη 1Ζ6 ΤῺ] 518 αἰδισαροαηῃ εἰθαὶ Ῥαϊσα 

. ,ὔ ς. 5 - 2 Ν 2 ι -" Ἀ 2 ) - ’ 

εὐϑέως ὃ ᾿Ιησοῦς ἐπιγνοὺς ἐν ξαυτῷ τὴν ἐξ αὐτοῦ δύναμιν 
ἐξελθοῦσαν, ἐπιστραφεὶς ἐν τῷ Ὄχλῳ ἔλεγεν Τίς μου ἥψατο 

»-» « ᾽ Ν 27 5 - - Ν 2 »-ὖ7ο ’ὔ, 

τῶν ἱματίων; 51 χαὶ ἔλεγον αὐτῷ οἱ μαϑηταῖ αὐτοῦ Βλέ- 
πεις τὸν ὄχλον συνϑλίβοντά σὲ χαὶ λέγεις Τίς μου ἥψατο; 

52 χαὶ περιεβλέπετο ἰδεῖν τὴν τοῦτο ποιήσασαν. 88 ἡ δὲ 
- - [4 - 

γυνὴ φοβηϑεῖσα καὶ τρέμουσα, εἰδυῖα ὁ γέγονεν ἐπ᾽ αὐτῇ, 
"- 5 -Ὁ "»-Ὡ-Ὃ-Ἦ 

ἦλϑεν χαὶ “τροσέπεσεν αὐτῷ χαὶ εἶπεν αὐτῷ πᾶσαν τὴν ἀλή- 
ΕῚ Ὁ» "ὦ 

ϑειαν. 84 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ Θύγατερ, ἡ πίστις σου σέσωχέν 
! ΡΣ" - 

σε ὕπαγε εἰς εἰρήνην, καὶ ἴσϑι ὑγιὴς ἀπὸ τῆς μαάστιγός 
σου. 88 ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἔρχονται ἀπὸ τοῦ ἀρχισυνα- 

΄ ,ὔ μὰ ς ζ 2 ,ὔ ιν ΣῊ ΄ γώγου λέγοντες ὅτι ἡ ϑυγάτηρ σου ἀπέϑανεν, τί ἕτι σχύλλεις 
τὸν διδάσχαλον; 806 ὃ δὲ ᾿Ιησοῦς εὐθέως ἀχούσας τὸν λόγον 
λαλούμενον λέγει τῷ ἀρχισυναγώγῳ Πὴ φοβοῦ, μόνον πείστευε. 

32 2 - 2 ὅ} “Ὁ - 

51 χαὶ οὐχ ἀφῆχεν οὐδένα μετ᾽’ αὐτοῦ συναχολουϑῆσαι εἰ 

51 αἰπποθυη; αἴθ Παμἀβο γ ὑπ ἀ16 ΠΘΥΔΌΒΡΟΌΟΥ (Δυ586 0 Μδβ8- 
ΤΉ 81} ΔΙ ΟΠ. 

80 υὐκαηρα] ἐπεγνούς; τηδρι ον πγθῖβθ {{π τα ππδη 5. γθυβοβσίθ- 
ΟΒοπ, ὕορθη ἀθ8 γουδιβρθῃθπάθῃ υἱυπβᾶ. 82. νἱαϊίοάα) περιεβλέπετο; 

ΥἹΑἸ ΟΠ ΠΠΥ ΠΙΘΡ, βοπβῦ Ἰῃβαϊῆγαμ, Ὀϊβαίηγαμ,, τι588ί Πν8ῃ. 87 1Ζ6 τὴ} 
515. αἴαγρασραμ} μετ᾽ αὐτοῦ συναχολουϑῆσαι 51.801, --- αἰτῷ (συν) 
ἀχολουϑῆσαι, παρα. αὐτῷ. Μι. ὙΠῚ, 28. 5θῃύ πο δἰδγραρρδηῃ (ΘΥ 
Ὀ]ο586 ἀδίϊν; 1Ζ6 δύ Ζυροδβοίχι; ΤΊΒΟΠ ΠΟΥ θη βίθηβ ΠᾺΠχὺ Κοὶπθ ρυίθοι, 
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141 ΤΆ Κορ 14 ΙΟΠππθη ὈΤΌΡαΙ] [Δ ΚΟΠ)18. 98. 741}, σα 141} ἴῃ 
σαγα ΡῚ8 Βυπαρορ Δ 15, 18} ΘΆΒΔΠΥ Δα ]οαὰ 18 στούδπα 88 

74}} ναὶ νυν] πμάδηβ ἥἰὰα, 899. 18} ἱπηδύραρ σα 5 440 ἀπ ἴπ: 

ἢν Δ.Π)0Ρ 184} οΥοῦρὴ Ρβαΐα θΔ1η πὶ σϑαδαρποᾶα, ἃκ 516- 

ὈΪΡ. 40 141 ΒΙΒΙομ απ 1πᾶ. 10 15 ἀϑυδίτρδπ 5. Δ] τὴ ΘΔ ΠΙΤηΡ 

αὐΐαη ΡῚ5. ὈΔΥΠΪ8. 18} ΔΙ ρθη 18} ῬΔΠΒ Τ]ρ 515, 18 ρΆ 81} ἱπη 

ῬᾶΓΟΙ νὰϑ βαΐῷ Ῥᾶϊπ ΠΙΡαη40. 41 18} [Δἰγρταῖρ ὈΪ πᾶπᾶδα 

Ραΐα ὈδΔΙμ ἀρὰ} ἀα ἰΖαῖ: [δ] 1 θὰ Καμηθὶ, βαΐθὶ ἰϑὺ σαβο 1: 

ΤΏΔΥ110, ἀα βὰ8 αἸρᾶ, ΕΠὙΘΪ5. 42 18} 50Π5 ὉΠΥΔΪΒ 50. ΤηΔΥΪ 

181 144]4; νὰ δὰ Κ 7016. ὕγσα!ρθ; 18} ἀϑοθιβποάθαπη [απ θη 

ΤΉ Κ1181. 48. 18} δηδθαιρ τὼ ἢΪὰ οἱ Ἰηϑηπᾶ ἢἱ {ΠῚ βαΐδ, 
7148 ΠπαιΠδῖῦ ᾿σαὶ οἸθδη πηδίἤδῃ. 

π -ς δ0 ΥἹΙ, 1. 948} αϑϑῦορ 181 }Ρ1Ὸ 18 αἀδ]ὴ ἴῃ ᾿απᾶδ 5Θ᾽ ΠΔΠΊΠη8, 

ἘΡΩΝ 188: Ἰαἰβυ! ἀθάπη Δ] ΠΏ) 5] Ρ0Π]08 15. 2. 18 ὈΠ06 νὰ 580- 

Ὀαΐο, ἀπράμῃπ ἴῃ βυπᾶρορθ 1415]. η; 18 Ἰηδπᾶρδϊ ἢ Δ 15] Πα Δ 8 

μὴ Πέτρον χαὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν Ιαχώβου. 
88 χαὶ ἔρχεται εἰς τὸν οἶχον τοῦ ἀρχισυναγώγου, καὶ ϑεωρεῖ 
ϑόρυβον χαὶ χλαίοντας καὶ ἀλαλάζοντας πολλά, 89 χαὶ 
εἰσελϑὼν λέγει αὑτοῖς Τί ϑορυβεῖσϑε καὶ κλαίετε; τὸ παι- 
δίον οὐχ ἀπέϑανεν ἀλλὰ καϑεύδει. 40 χαὲὶ κατεγέλων αὐτοῦ. 
ὃ δὲ ἐχβαλὼν πάντας παραλαμβάνει τὸν πατέρα τοῦ παι- 
δίου καὶ τὴν μητέρα χαὶ τοὺς μετ’ αὐτοῦ, καὶ εἰσττορεύξται 
ὅπου ἣν τὸ παιδίον ἀνακείμενον. 41 χαὶ χρατήσας τῆς χει- 
ρὸς τοῦ σεαιδίου λέγει αὐτῇ Ταλιϑὰ κούμει, ὃ ἐστιν μεϑερ- 

᾿ μηνευόμενον Τὸ χοράσιον, σοὶ λέγω, ἔγειρε. 42 χαὶ εὐϑέως 
ἀνέστη τὸ χοράσιον χαὶ περιδητάτει" ἦν γὰρ ἐτῶν δώδεχα" 
χαὶ ἐξέστησαν ἐχστάσει μεγάλῃ. 48 χαὶ διεστείλατο αὐτοῖς 
πολλὰ ἵνα μηδεὶς γνοῖ τοῦτο, καὶ εἶτιεν δοϑῆναι αὐτῇ φαγεῖν. 

ΥΙ, 1 Καὶ ἐξῆλϑεν ἐχεῖϑεν καὶ ἦλϑεν εἰς τὴν πατρίδα 
αὐτοῦ, καὶ ἀχολουϑοῦσιν αὐτῷ οἱ μαϑηταὶ αὐτοῦ. 2 χαὶ 
γενομένου σαββάτου ἤρξατο ἐν τῇ συναγωγῇ διδάσχειν" χαὶ 

89 51001Ρ, γοὴ ἄοπι , ποίστπι8. οοΥτιιρύου᾽ ἴπ Βα ΘῈ} οι απαο]ύ. 

Ἰοβατί αὐτῶν ἂπ, αὐ αἰ ΟἹ, πἰπάοαίοη: ἄπᾶρ Ἰθοίϊοποα αὐτῷ οὐ αὐτῶν 
οοπἤαίαθ 6556 υἱάθηίιν. 88 ρΆ1410] ἔρχεται 1, Δοῖ 3 --- ἔρχονται. 
48 1Ζαὶ ρσῖρδῃ)] δοϑῆγαι αὐτῇ, 5. χὰ 41, Υ, 40. ΥἹΙ, 2 βυπᾶρορθ)] τῇ 
συναγωγῇ; αἴθ ρΥ]θο  βο]ιθ ΘαΒΒίουτα δύ ὈΘΙ ΘΠ] ἔθη, --- 61] χαί 0389, 
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5] οἰ κι ἀθάπα αἰἱραπάδηβ: ἩναρΙο Ῥαμηπια μαΐα; 7181} ὮνΟ 80 
παπαπροῖπο 8580. οἸθαμο ἰἱπηηᾶ, οἱ τη ῃ θ8 βγϑ] ῖ Κὸ8 ΡαΪΤἢ 

Βαμα πη8 ἰ8. γα Ραμα 8. ηἶὰπ Ραΐὰ ἰδὺ 88. {ΠΠη}}8ἃ, ϑὼ ΒΈΠῚΒ 

ΜΔ], ρ Ῥτοραῦ ΙΆΚΟΡὰ 1α} [86 18} ΠῚ Π 5. 78}} ΘΙ ΠΟ ΠΪΒ ὃ 
ἢ πἰπ μα βυ βύν} 8. 15. ΠΘῚ αὖ ΠΠ518 ἢ ἢ Ομ 4] γΔῸ ΡΠ 

ἴῃ ῬδΙΏ ἃ. 

4 ΘᾺΡ ῬΡὰῃ ἴτὴ [658 ΒῬαΐοὶ πἰδὺ φγδαΐοῦβ ΠΠΒΎΘΥΒ Πἰθᾶ πὰ -ε- δὅ1 

ἴπ σα θααγΡαὶ βοὶπαὶ 18} ἰπ σαΒ θ᾽] ἴα ἴῃ σαγᾶα βοιπαηητηδ. Πὸ 521 
ὅ 1 πὶ πιδλδα Ἰαϊ πα} ἰπομτη τηϑύα σαὐαυ)αη., πἰθα αγαὶμη 

Βα Καὶπη Παπάπη8 οὩ]ρ] 8. σᾺ 1148. ὁ 14} 5114] 0148 
ἴῃ ἘΠΡᾺΪ ΔΙ ΘΙ 15. 126. 

741} Ὀἰϊαα ἢ γοῖπβα ἰδ πἼαπθ 1α 5]. ἐπ ππλν 
7 941}} αὐμα! παῖδ Ρᾶμ5 ὑγα!, 181} ἀαρῶπ 1η5 ἸΠΒΔΠ0]Δη ἢν -- 58 

ὑγαπβ ΠΥΔΠΖΙΝ, ἰὼ} ρα ἴῃ γα] ηϊ ΔΠγηᾶπθ ἀπηταϊη]αῖχθ, [ 81. 110 

ε 2 , ’ὔ - 

πολλοὶ ἀχούοντες ἐξεττλήσσοντο, λέγοντες Πόϑεν τούτῳ ταῦτα, 
᾿ - 2 - -Ὁ 

χαὶ τίς ἡ σοφία ἢ δοϑεῖσα αὐτῷ, χαὶ δυνάμεις τοιαῦται διὰ 
- »Ὕ - Ὅἱ ὃ 

τῶν χειρῶν αὐτοῦ γίνονται; 8. οὐχ οὗτός ἔστιν ὃ τέχτων, 
Ν -᾿ , Ν Ε: ΩΣ ΒῚ 

ὁ υἱὸς τῆς Ἰ]αρίας, ἀδελφὸς δὲ ἸΙαχώβου καὶ ᾿Ιωσῇ καὶ Ἰούδα 
Ν ἈΝ 2 Χ 5.) - Ἧς 

χαὶ Σίμωνος; χαὶ οὐχ εἰσὶν αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ ὡδε πρὸς 
- Ἀ 2 -»“-ὦ:οΌ 

ἡμᾶς, καὶ ἐσχανδαλίζοντο ἐν αὐτῷ. 
γ Ἀ 2 - ἌΡΑ - ο 2 2» ’ 

4 Ἔλεγεν δὲ αὐτοῖς ὁ ]ησοῦς ὅτι οὐχ ἔστιν τιροφήτης 
ΡΥ Ψ Ν Ύ - ,ὔ Ὁ Ἀ γ »"»- ὔ 

ἄτιμος εἰ μὴ ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ χαὶ ἐν τοῖς συγγενέσιν 
Ἁ - - ΄ »-Ὁ 29 

χαὶ ἐν τῇ οἰχίᾳ αὐτοῦ. ὅ χαὶ οὐκ ἐδύνατο ἐχεῖ οὐδεμίαν 
-» ο Ὡς ’ὔ - 

δύναμιν ποιῆσαι, εἰ μὴ ὀλίγοις ἀρρώστοις ἐπιϑεὶς τὰς χεῖ- 
“ Ἷ "ΤΡ; “ Ν Ἁ 2 ,ὔ τὰ 

ρας ἐϑεράπευσεν. 6 χαὶ ἐϑαύμαζεν διὰ τὴν ἀπιστίαν αὑτῶν. 

Καὶ πιεριῆγεν τὰς κώμας χύχλῳ διδάσχων. 
᾿ » Ν , τ Ὸν ) Ν 

1 Καὶ τιροσχαλεῖται τοὺς δώδεχα, χαὶ ἤρξατο αὑτοὺς 
2 ’, ᾿ , ᾿ Ύ , δ᾽ - 2 ’ - 

ἀποστέλλειν δύο δύο, χαὶ ἐδίδου αὐτοῖς ξξουσίαν τῶν πνευ- 
κΨσΎυΎΨτ τ συνδι ππὰσυσν τ συὖῦν νυ βηνστῖςῦῖῦ τ ὍΨΑΣ ΘΝ 

ΥΙ, 2 Ἦγο 580 416 ΒαῃάϑογὍ, πιομῦ ἤγομο (61)). 

σοδπαουύ πᾶοῖ δ ,αποᾶ’; Ἰὔπροτο παηἀβοῃυ οι ὅτε χαί, Οἵ ἕνα χαί, Ὦ 
ΡΗ͂Σ ἵγα ---γίνωνται, ὅδ΄ῖπ ΒΟΙ, υρ χαὶ αἵ δυνάμεις τοιαῦται (αἱ) διὰ 
τῶν χειρῶν αὐτοῦ γενόμεναι. 8 Μαγ)1Π8] 5. σὰ 1,0. 1, 21. --- Ιακορα 
ἦΔ ἢ 1056] Ιαχώβου χαὶ ᾿Ιωσῆ; ἌθοΙ ἄθπ ἀαίίν 5. ζὰ Μί. ΙΧ, 80; ᾿Ιωσῆ 
ΒαΡθοη ΑΟ, ἅπᾶάοτθ ᾿Ἰωσῆτος, ᾿Ιωσήφ. Ζα ἃ ΞΞΞ ὠ γρ]. Βυπηοποῖθ, βρϑὶ- 
Κυϊαΐυγ, 4 φαθαῦγβραὶ) πατρίδι --- ΑΙ, ἰδίᾳ πατρίδι. ὅ παπάμῃβ ρα]αρ'- 
͵απ45] ἐπιϑεὶς τὰς χεῖρας, 5. τὰ 7Π. Υ͂, 46. 7 ὑνᾶπϑ ὨγδηΖ.}} δύο δύο; 
πάτα Ὑ141α ἀνὰ δύο (Ὁ) φοΊθβοι μαθθη. 5011] (61.), δύ πιθοῦ ουβ᾽ ΟΕ] 10}, 
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8. 16} Δα θΔῸΡ ἴπὶ 6ἱ γαὶῃῦ ΠῚ πϑηηθῖηἃ ἴπ υἱρ πῖθἃ προσ 
δῖπ8., πῃ τηδύϊθα!ρ' μ1}} Β]ΔΙ ΠῚ ἴῃ ΘΔΙΤΟΒ. 12, 9 8ἃΚ σἂδ- 
ΚΟΠῚ Β.]]ΟΥη. 

πᾶ --- δ4 984}} πὶ ν88]810 ὑγαῖπη ραϊάοιη. 10. 14} 4φὰΡ ἀπ ἴπη: Ρ18- 

ΤῸ ΤΙΣ, δὲ γα Ρ6ὶ σαρραὶρ ἴῃ ραγᾷ, ΡᾶΓ 581]810, παΐθ ἀϑρᾶρραὶρ 
7ΔΙΏΡ το. 

Π6 --- δ8 11 9841} 5γἃ τηϑπᾶρδὶ 506 ΠῚ ΔΠΘἀΠΙΤ ΔΙ Π8 ᾿ΖΥΪΒ8. ΠῚΠ Πδα8- 

ΠΗ πᾶ ᾿υῖβ, ἀϑραρραπαδη5 7 170 ἈΒΠ115]41} τη] 48 ΡῸ ἀπᾶαγῸ 
Τούπμη ᾿ἰχγαγ αῖη ἀὰ νοι γοα!ραὶ ἴηι; Δ16 αἰβὰ 1Ζ2Υ18, 5120 

ἰδὲ ϑαιπαδυμηαπη ἀἰρραι Οαυμηδιιίαπι ἴῃ ἄδρα βίδιοβ Ρδὰ 

ΡΙΖαὶ Ὀδαγρ' 718 1η8]. 

------ -.- ; 

, - 2 “ Ν ’ 2 - ε! 
μάτων τῶν ἀχαϑάρτων, 8 χαὶ παρήγγειλεν αὐτοῖς ἵνα μη- 
δὲν αἴρωσιν εἰς ὅδὸν εἰ μὴ ῥάβδον μόνον, μὴ πήραν μὴ 
" Ν Β᾽ Χ ’ ’ 2 Ν ς , 
ἄρτον μὴ εἰς τὴν ζώνην χαλχόν, 9. ἀλλὰ ὑποδεδεμένους 

σανδάλια. 
; - τῇ 3 - Καὶ μὴ ἐνδύσησϑε δύο χιτῶνας. 10 καὶ λέγει αὐτοῖς 

οι ὉΝ ΡΣ ,ὔ 2 ΡῚ ᾿ 2 -»-- εΙ ΌΝ γ..» 

Ὅπου ἂν εἰσέλϑητε εἰς οἰκίαν, ἐκεῖ μένετε, ἕως ἂν ἐξέλϑητε 

ἐχεῖϑεν. 
- δ] ,ὔ 

11 Καὶ ὅσοι ἐὰν μὴ δέξωνται ὑμᾶς μηδὲ ἀκούσωσιν 
ὑμῖν, ἐκπορευόμενοι ἐχεῖϑεν ἐχτινάξατε τὸν χοῦν τὸν ὕπο- 

-»Ὕ“ -“ -μ ᾿ 3. - 

χάτω τῶν ποδῶν ὑμῶν εἰς μαρτύριον αὑτοῖς" ἀμὴν λέγω 
Ἐπ τὼ . ’ .]ὔ , ὌΝ , 2 ς ’, 

ὑμῖν, ἀνεχτότερον ἔσται Σοδόμοις ἢ Τομόρροις ἕν ἡμέρᾳ 

χρίσεως ἢ τῇ πόλει ἐκείνῃ. 

10 ἀθρᾶρραὶρ, αἴθ παπαβοσι ἀϑραροδρραῖβθ. 11 π1}} Παιιδ]αϊηδ 
τηῖῦ Ὀρρϑίγοπι (πὶ ουτγθηίθ οὐαίϊομθ, πῖδὶ ἴουύθ ῬσῸ πὶἢ Παιιβ]αῖπα βουὶρίατῃ 
Ῥαΐα58) υπᾶ Μαββιηδπη, ἀ16 Βδηβοιτ πὶ Παιβ]αῖηα, ΟδυτηδανἼατη (τ 
Οδυμηδυχγ)ατα) ἰδύ θ61 ἄοΥ ΠΠ|ΚῸΣ ἀ05. Οούθπ 'π ἀθι ΘΒ α]απρ' ἄἀθυ οἱ ρθα- 
πδηηθη πἰομῦ δΔηΖαϊθομίθη. 71αϊπαὶ, ἅϊθ ΠδΠπ βου { Ἰαπαὶ, 

ὙΘΏΠ ΔΘ 1,0. Χ, 1 ὑγᾶηβ Ὠνδπζυῖ --- ἀνὰ δύο δἰθμί. 1 Ο. ΧΙΥ͂, 21 ἰδὲ 
χατὰ δύο --:- ὈΪ ναῃβ, 1,0. 1Χ, 8. ὑγϑίμποβ ραϊᾷᾶοβ ἀνὰ δύο χιτῶνας, νρ]. 
δυο Μο. ΥὟἼ], 31. 8. ἴῃ ραϊνο8)] εἰς τὴν ζωγήν; ΡΊυχα], ν0611 γοῃ τη6}}- 
ΤΟΥΘη ῬΟΙΒΟΠΘῆ 416 τοᾶο ἰβύ, ΘΌΘμΒΟ Ὁ ,1Πη Ζοηΐβ᾽, 9. φΆβομαὶ 50]70 πὶ} 
ὑποδεδεμένους σανδάλια, 50. πορεύεσϑαι. ---- ϑοοίίΐοπ δ4 Ῥορίπηῦ Βοὶ 
ΤΙβομθηάου τηϊΐ νου 10. --- ηἱ γᾺ5]81}} μὴ ἐνδύσησθε; ἄδθον ἄα5. ἰπίσδῃ- 
βιϊνο γαβ]ᾶμ γὙρ]. χὰ Μί. ΥΙ, 81. 11 Βαυδδιμηγαπι ΔΙ Ρ θαι ΟδιπιδανἼδηι) 
Σοδόμοις ἢ Γομόρροις; ἱπὶ Οἰοὐΐδοιοπ βύθῃῦ θυ πᾶπιθ ἀθὺ ὈΘΥΟΏΠΟΙ ΓῊΣ 
ἄθπ ἀθ8 οτΐβ; ἀαροροι ἢο. 1Χ, 29 δεαυάλυπια υηἃ Οδαπιδιχτγα, 
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13 48} υβρασραπαληβ τηθυϊἀθάθη 61 ἸαγοὶρῸ ἀθΘ61η8, πα --- δ6 
18. δ} ἀμ ΠΡ Π5. τπὰ παρὸ ἀϑάσίθαιι, 8} ραβα! θοάοθάμπῃ ἃ] νὰ "89 
τη δ ΟΠ ΙΕ ΚΆΠ5. Δ σα ΠἸ ΠΠἀ Θά πη. 

14 79}. σα ιβῖάα ΡμπάληβΒ Ἡθτοθθ, βυκαη} 41118 γὰ}Ρ τς --- 57 
ΠᾶΠ]Ο ἴβ8. δ} ἃ Ραΐθὶ [ΟΠ Δ ηΪ8 88 ἀαπρ] 8. τι8 ἀ Ρα1ΠῚ 

αὐταΐβ ἀαρΡθ νυν κΊδη ΡῸΒ πα οῖ5. ἴῃ ἰὴ. 
1ὅ ΑἸΡᾶγαὶ βὰη ἀΘΡὰ Ρβαϊοὶ Ηρ]ὰ8 δῦ, ΔηΡαγαὶ ῥ81 πὶ -ς 58 

αοΡαπ Ραΐθὶ ργαιίθίθθ δῦ 5016 ἃ΄η8 ΡΖ ργαισίοιθ. 16. σδαῃδιβ- 

͵Ἰδμα8 μη Ἡθγοῦθθ 4Δ}0 Ραΐθὶ Ῥδηπιθὶ τς δ] αἰπηαϊτηαὶῦ 

ΙΟΒΔΠηΘ, 88. ἰδ - 58} ὉΣΥᾺΪΒ τ18 ἀΔῈΡαΙΙη. 
17 ὅᾳ. δὰϊκ τὰ] 5 ΗἩΘΥΟά 65 ̓ Ἰπβδ 7] "5 ρα Πα δ ἸΟΠ8Π-- Ρ -- 59 

ΠΘη Δ} ρα απ ἱπὰ ἰπ Καγκαγαὶ ἴῃ Ἠαϊγοἀαϊη5. αοπαὶβ ΕἸΠΠρ- 1 2 
Ῥᾶπβ ὈΓΤΌΡΙΒ 56 118, ππΐθ ΡῸ ρα! πρδῖάα. 

12 Καὶ ἐξελϑόντες ἐχήρυσσον ἵνα μετανοήσωσιν, 18 καὶ 
δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλλον, καὶ ἤλειφον ἐλαίῳ πολλοὺς ἀρρώ- 
στοὺς καὶ ἐθεράτστευον. 

14 Καὶ ἤχουσεν ὃ βασιλεὺς Ηρώδης, φανερὸν γὰρ ἐγέ- 
νετὸ τὸ ὄνομα αὐτοῦ, χαὶ ἔλεγεν ὅτι ᾿Ιωάννης ὃ βαπτίζων 
ἐχ νεχρῶν ἀνέστη, χαὶ διὰ τοῦτο ἐνεργοῦσιν αἵ δυνάμεις 
ἐν αὐτῷ. 

15 “2λλοι δὲ ἔλεγον ὅτι Ἣλίας ἐστίν, ἄλλοι δὲ ἔλεγον 
ὅτι προφήτης ἐστὶν ὡς εἷς τῶν προφητῶν. 16 ἀχούσας δὲ 
ὃ Ἣρώδης εἶπεν ὅτι ὃν ἐγὼ ἀπεχεφάλισα ᾿Ιωάννην, οὗτός 
ἐστιν" αὐτὸς ἠγέρϑη ἐκ νεχρῶν. 

17 Αὐτὸς γὰρ ὃ Ἣρώδης ἀποστείλας ἐχράτησεν τὸν 
Ἰωάννην χαὶ ἔδησεν αὐτὸν ἐν φυλαχῇ διὰ Ἡρωδιάδα τὴν 
γυναῖχα Φιλίτεπτου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, ὅτι αὐτὴν ἐγάμησεν. 

14 ἀυΡ}6}] χαὶὺ διὰ τοῦτο; χαί ἰδ πῖομύ δαθροάγοκί. 15. ργδὰ- 
ἔο(65] προφήτης; Ῥταυΐοίθθ. 415 ποιηϊηδύν ποοὴ 5ῃ. ὙΠ, 40. Μο. ΧΙ, 82, 
βοηϑύ Ῥσχδιιοίιιβ (61 π|8]}0. ϑϑούϊοι ὅ8 Ὀθρὶπηῦ Ὀ61] ΤΙΒΟΠοηἀου τϊξ 16: 
Ὁ ([9) βαπιμῦ ταὶ ΟΑ ἀροτοίπ. 117 88. δὶς γαϊῃὐϊ5 Ἡογοᾶ68] αὐτὸς γὰρ 
ὁ Ἡρώδης; 88} ὙΟΥ Οἴπθηι ΠΟΠΙῸΠ ἀπροπᾶϊ ἔν αὐτός, “ὶθ 1,0. Χ, 7 ἴπ 
Ῥαπιπα ραγάα ἐν αὐτῇ τῇ οἴχίᾳ; βομυ]Ζο ΟἹοββασ Ρ. 8506. ἘΠῚ γάρ 5Βιθμύ 
ΔῸΚ ταϊμ5 δι ὙΠ], 10, δικ 1115 ΓΧ, 41. --- Δ} ραθαπᾶ ἱπὰ ἴπ Κατ- 
Κατα} χαὶ ἔδησεν αὐτὸν ἐν φυλαχῇ δῖπ ΒΟΠ] νρ -- ἐν φυλαχῇ καὶ 
ἔδησεν αὐτόν, καὶ ἔδησεν αὐτὸν χαὶ ἔβαλεν εἰς τὴν φυλακήν. --- Ἠαϊ- 
τοὐϊδαϊπ5] “Πρωδιάδω; ἄοτ φοίίβοιιθ ρϑηϊν ἰδὲ φρο !]οί, 415 πᾶτο “Πρω- 
διάδα ποτιϊπαίίν, γρ], 7}. ΥἹ, 1. 28. 11 Ο. 11, 12. Με. Υ1Π|, 8. [π Ροίχοῖξ 
Ὧρ8 αἱ --- ἡ 8. Ζῃ 1,0. ΙΧ, 10, 



282 -Μ Υοὺ5 ΥἹ]. 

1 τ 60 18 Θὰ δὺκ Ιομδππηθ8 ἀπ Ἡργοᾶδ βαϊθὶ εἰ βἰπα]α ἰϑὺ Ρὰ5 
Πα θὰ 46 ὈΤΌΡΙΒ ΡΘΙηθ. 19 10 50 Ἡργοαϊα ΠΑΙ͂ ἱπηπλὰ 78} 

γ]]α μηδ ἸΒαΪΏΔη 18} πὶ τηδία; 20 πηίθ Ἡρτοαϊβ οἰία 
515. [ΟΠΔΠΠΘη, ΚαῃηδηἋθ ᾿πὰ Ὑὰ} ΟΔΥ ΔΙ δηδ 18} ὙΘΙΠ8η8, 
Ἶδ νἱδαϊάδ, ἰτητηᾶ, 18} δα β] Δ 45 ᾿ητηᾶ τηδηδρ οαἰαγίᾶδ,, 18} 
σα Ραατ]αθα πηπηὰ ΔΠαΠ ΔΒ 48. 21 18} γα θᾶη5 ἀαρθ σα 118, 

Ρᾶη ΗθΙΟΟΙΒ ποῖα ΘΑ ΡΔΌ 818. 561 Π81Ζ05 πδηύδιηαὺ γϑαχηἰα 

ῬΑ1Π1Ὶ τηδὶϑύδπη 8561η81Ζ6 18} βῬαΒα πα] Δ Ίτη. 18} βαΐτη ἔπ Ἰϑύδιη 

(ἀΔ]6 1118, 22. 188} αὐραρσραπαθὶη ἴππ αἀδαμίδν ἩθιοαΙ Δα Π5 

788 γ]] 5] πάθη 14} ο ]οΙ Καπαθίη Ἡργοᾶδ 1411] βαῖτη τ ρᾶπδ- 

"»ἷ ιν ς 2 “ -Ὁ7Φ«- 

18 Ἔλεγεν γὰρ ὃ Ιωάννης τῷ Ἡρώδῃ ὅτι οὐχ ἕξεστίν 
ΕΥ . -Φ λλὸνΝ τ 

σοι ἔχειν τὴν γυναῖχα τοῦ ἀδελφοῦ σου. 19 ἡ δὲ Ἡρωδιὰς 
- - ὔ 2 »-Ἦο 

ἐνεῖχεν αὐτῷ χαὶ ἤϑελεν αὐτὸν ἀττοχτεῖναι χαὶ οὐκ ἐδύνατο" 
ς ς , - 2 ὔ 

20 ὃ γὰρ Ἡρώδης ἐφοβεῖτο τὸν Ἰωάννην, εἰδὼς αὐτὸν ἄνδρα 
" Δ εἶ , ὌΡονΑ ΞΝ 

δίχαιον χαὶ ἅγιον, χαὶ συνετήρει αὐτόν, χαὶ ἀχούσας αὐτοῦ 
Ν 5 , Ἀπ τ κὺν 2 τ.) Ν , 

πολλὰ ἕποίξι, χαὶ ἡδέως αὐτοῦ ἤχουεν. 21 χαὶ γενομένης 
Ν- ,ὔ 2 ’ «! ς - - - 

ἡμέρας εὐχαίρου, ὃτε Ἡρώδης τοῖς γενεσίοις αὐτοῦ δεῖσονον 
- ω 2 - » - 

ἐχιοίει, τοῖς μεγιστᾶσιν αὐτοῦ χαὶ τοῖς χιλιάρχοις χαὶ τοῖς 
’ - Ὕ - 

πρώτοις τῆς Γαλιλαίας, 22 καὶ εἰσελϑούσης τῆς ϑυγατρὸς 
3- «ὦ “- ,ὔ 2 ᾿ 5) »-»ΣοΖἌ2 

αὐτῆς τῆς ἫἩρωδιάδος καὶ ὀρχησαμένης χαὶ ἀρεσάσης τῷ 

19 παῖγ; αἴθ. φημ αἀβομυ Παύζθ ὈΣΒΡΥΪΠΡΊΙΟ. ΠΑΙΒΥΟΥ ; 5, Ὁ, ὙΥ ΜῸῚ- 
ἄρῃ σορ ἄθπι ΒΟΏΓΘΙΌΘΥ 56] δύ ρϑι!ρῦ; ΟἹ, 5ο Ἡθυοαϊαπαὶ βυοῦ. 22 ἀδυπίαν 
αἴθ Βαπάβομν: Ηθυπθ βομγοιδύ ἀδαμίγ; ἀ06} Παὺ οΥ θη δοοιι8. 8080]. 
ΡῬ. 4604 (ὅ. Δι5ρ8}06) 56] 08ὺ δπουϊαππύ (Μύ. ΥἹ, 8.) 

18 βοοίίοπ 60 Ῥορὶπηύ Ὀοὶ ΤΙβομοπάου τὸ 21: Ὁ ([Ὁ) 6110 οἷπ 
Ὑ6 ἸΠΒΘΙ6 ΠΑΠβΟ ΤΙ. 19. παῖν] ἐγεῖχεν, ᾿πβιαϊαθαύαν 10 γρ; παῖν γϑῦ- 
σἹοϊομέ Ὁρρβίγομη τ ΘΓ ΒΕΠΒΚΙΣ ΓΝ ΌΣΖΘΙ πἰὶν ΟὟΘΥ πῖν (προ γ0); 1,60 
Μογοι ἴθ Καμπ5 Ζοιίβοιν. ΧΧ, 4 ρ. 811 Ἰοίουθ οἴῃ βθῃγ θἰπὶθαοῃύθπαθ 
ῬᾶΓΆ11616. δτ5 ἄθιη Κ]Δν βομθη: οπὄγα τες τᾶ; ἴῃ (ΟΥ ΔΙ ΡΌ]ρ υβομοη ἄθογ- 
βϑίζιηρ᾽ βίθῃθ 8 ἘΠΒΘΥΘΙ 5061160 οῃηὔνγαϊ!. ΑἸΟΙ ΠΔΙΒΥΟΙ Ἰθἄοοῃ., ἄὰ5 πίοῃύ 
[ὔν παὶν νουβομυ θῦθη βίη ΚΚοπηΐθ, πλιιϑδίθ Ἰσροηα οἴπθη βίπη Πα θ0Πη, ΜΟΌΘΙ 
{τ 10 οἷα ΒΟΠυο  ΙΘ]ΟΥ ἀπίουϊασοπ Κοπηΐίο, ἀπ πῖον νογαϊθηῦ ΜΙ ΒΒΥ ΔΤΠΒ 
γαῖβυοῦ (ναϊ ἀοα7α, ναἰ αἰ τ ν]απ) Ὀθαομύιιηρ. ΤΟΥ ΒΟ χοῖρον ᾶῤίθ 4180 παῖ- 
ΒΥΟΥ Δ5 ΨΘΥΒΘΉΘΙ [ΠῚ ὙΔΙΒΥΟΥ ΡΌΒΟΙΤΙΘΌΘΗ., τἰπα 815 οὐ ἄρῃ ΓΘ ΠΏ] Υ Ὀοιμου]είο, 
ἀαϊαν ἀὰ5. ΒΥΠΟΠΥΤ ΠπαΙῪ ΠΟΥΡΟΒ 6110, 21 16} ναῦν θᾶπβ ἄδρδ ραὐ}]8] χαὺ 
γενομένης ἡμέρας εὐχαίρου; 561 αι ]16 0 Ῥαυ οἱ ρΙδ]οοπδέχποίϊομ, (8, 
ατηπὶ αν. ΤΥ ῥ. 895); ἄοοβ ἰϑῦύ αἴθ το θυ ρῖκοῖῦ 08 ἰοχίθθ καῖπὶ Ζὰ 
ῬοΖυ Θ᾽ ἴο]η. Τρρβίγοτη βομ]αρ νοῦ: Δ} νὰ Ρᾶὰπ ἄαρθ μα 0115. οὔθυ 18} 
γᾺΡ αἷπ8 ἄαρθ ραί]5, 22 ἀδυμίαν Ἡογοάϊ 15] τῆς ϑυγατρὸς αὐτῆς τῆς 
ἉἩρωδιάδος; αὐτῆς ὈΪ1ΟῸ 415. ἁρον ἢ βθῖρ' γορ᾽, 10 ἴῃ Ὁ ἡ, 
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Καχηθ]απάδη,, 4} ΡΒ πἀδηβ ἀπ Ρὶχαὶ τηδα]αὶ: ὉΔΟῚ τὴ κ ΡΙΒΕγ]- 

φαΐ μοὶ υἱ]οὶβ, 8} οἱθὰ β8. 39. 18}1 ΒΟΥ ᾿ἰχαὶ βαύθὶ βίβην δῇ 

Ροὶ Ὀϊα]αῖβ τὶκ, οἷθα Ρα8, ἀπ Πα] ΡΒ πἀδηραγα]α τηρὶ δ. 
234 10 ὶ ἀβραροαμαοὶ (}Ρ ἀπ ἰ ρθη β6 ̓ πὶ: ὨΥῚ5. ὈΙα]αα ἢ 1 

51 (ἂρ: ΠαΙθΙἰβ ΤΟ ΠΗΪ5. ΡῚ58 ἀλπρ)] Πα Ἶη8. 20. 18} αὐρὰρ- 

ΒΆΠΟΘΙ ΒΌΠΒΑΙΥ ΒΗΪΠ πη0 ἀπ βαθιὰ Ρἰπααηα ΡῺΡ αἰΡαΠαΘΙ: 

ὙΠ] οἱ τἷβ8 ΟἹ θαΪΒ ἃἅπᾶᾷ τηθϑὰ ΠᾺῸ1} ΟΠ ΠΠΪ8 Ρ18. ἀδὰρ- 

Ἰαπᾶϊπβ. 36 18} φ ΠΥ5. ὙΔῸ ΡὰΠ5 88 ΡΒ ἀδ 5 ἴῃ Ρ1Ζ6 4106 78} 

ἰπ ΡὶΖθ μα πα Κα Β] απ δ ηθ ἢ νὰ χὰ] αὐθυῖκαη. 217 18} 

55 ᾿Πϑδ  ] Δ η 8. 858. ΡΠ ἀλη. ΒρΑΙ Κα] αὐ ἀπαραὰΡ Ὀτρρθδη 

ΒαῸΙΡ 158. 28 10 15. ρΆ]ΟΙ Ραμ α5. δἰ πηδϊτηαῖῦ ἰχηπηα ΠᾺΡ ἴῃ 

ΚαΥΚαγαὶ. ἢ αὐδὰν βαΐα δ Ὀ]Ρ 15 ἃπα πιθϑῶ 18} αὐραΐ [ἃ 

ΡΙΖαὶ τηδυ]αϊ, 8}. 50 ΤΥ] αὐραΐ [ζὰ ΔἸβοίη 86 1π8]. 29 18} 

ΘαΠΔ5] πα η5. ΒΙΡΟΠ]ΟΒ 18 ΠΟΘΙ 18} ἸΒΠΘΙητη [611 15. Δ} 

σα!αρταραάπη [ἃ ἴῃ Ὠ]αϊνδ. 

ς ’ Ν - ,ὔ πῚ ξ Ν - 
Ἡρώδῃ χαὶ τοῖς συναχαχειμένοις, εἰσπτεν ὁ βασιλεὺς τῷ χορα- 

[4] 

σίῳ Αἴτησόν μὲ ὃ ἐὰν ϑέλῃης, καὶ δώσω σοι. ῶ8 χαὶ ὥμοσεν 
29.ϑ ὦ ν , ὥω 

αὐτῇ ὅτι ὃ ἐὰν αἰτήσης με, δώσω σοι, ἕως ἡμίσους τῆς 
βασιλείας μου. 24 ἡ δὲ ἐξελϑοῦσα εἶπεν τῇ μητρὶ αὐτῆς 

" - ΄ - 

Τί αἰτήσωμαι; ἣ δὲ εἶπιεν Τὴν χεφαλὴν Ιωάννου τοῦ βαπττι- 
᾿ - ν γ - 2 , Ν - Χ δ 
στοῦ. 32 χαὶ εἰσελθοῦσα εὐϑέως μετὰ σπουδῆς πρὸς τὸν 

βασιλέα ἠτήσατο λέγουσα Θέλω ἵνα μοι δῷς ἐπὶ πίνακι τὴν 
Ἁ ’ - - ν 

χεφαλὴν ᾿Ιωάννου τοῦ βαπτιστοῦ. 26 χαὶ περίλυπος γενό- 
μενος ὃ βασιλεὺς διὰ τοὺς ὅρχους καὶ διὰ τοὺς συναγαχει-- 

2 - 

μένους οὐχ ἠϑέλησεν αὐτὴν ἀϑετῆσαι. 21 χαὶ εὐθέως ἀπο- 
’ ς Ἀ ,ὔ Ψ»' ’ὔ ᾽ -Ὁ Ἁ 

στείλας ὃ βασιλεὺς σπεχουλάτορα ἕπέταξεν ἐνεχϑῆναι τὴν 
Π ᾽ - ς Ἀ ἘΠ Ἁ Ν ͵7ὔ -Ξ Ἁ Ἐς 

χεφραλὴν αὐτοῦ. 28 ὁ δὲ ἀτιελϑὼν ἀπεχεφάλισεν αὐτὸν ἕν 
- - ,ὔ ὴ τι - 

τῇ φυλαχῇ, καὶ ἤνεγχεν τὴν χεφαλὴν αὐτοῦ ἐπὶ πίναχι καὶ 
ον -» 2 

ἔδωχεν αὐτὴν τῷ χορασίῳ, καὶ τὸ χοράσιον ἔδωχεν αὐτὴν 
- Ν » ἈΠ Ὧν ῪΣ ὔ « Ἀ 2 --γ1 

τῇ μητρὶ αὐτῆς. 29 χαὶι ἀχούσαντες οἱ μαϑηταῖ αὐτοῦ ἤλϑον 
ψΨ᾿ -" Ρ] - 2 

χαὶ ἦραν τὸ πτῶμα αὐτοῦ χαὶ ἔϑηχαν αὐτὸ ἐν μνημείῳ. 

2 τὴῖθδ ρίθαῖβ} μοὶ δῷς ΑΟΞ, δ0ε. πιῖῤ Βἰησαροίίρίομι ἐξαυτῆς, 
βίη ΒΟ, τὶ γρ ἐξαυτῆς δῷς μοι; ἐξαυτῆς [610 δον ἴπ Ὁ (δός μοι) 
πὰ ἔ,υὐ ἀ65 παῖ]. 26 714} 1η] χαὺὶ διά Ὁ τὶ νρ ---  χαί. ὭσΟΘΙ γϑχ- 
[ἀμτέ ἀογ αοίθ ἴπ 5010 ῃθπ {Δ]]|Ὸ6ὴ ον ψ1ΠΚὕτυ! 61, 5. Ζὰ 1 Τίπι. 11, 2, 
21 Ὀτίρραμ] ἐγεχϑῆναι οὔογ ἐνέγχαυιϊ Ὗρ]. τὰ 1Π| Ο.1, 10, 



ἀρὰ 

9284 ΝδγοιΒ ΥἹ. “ 

7 --- 01 80 98} ραϊἀἀ]δάπμῃ ἀραιδίδι]θῖ5. ἄμ Τοϑιιᾶ, 18} σαἰαϊπη Ὁ 
Τὸ 91 Πηγχηὰ Παὔα 8} 5γὰ ἢ]ὰ 5γ6 σαἰαγι θην... ὅϑ 14 ἀπαὺ- 

ΒΏΘΥΤΊΙΙ. 
Ρ --- 69 ὅ4 984} υϑραροδπῃαδη) πὴ τ15 5ἶρα, ϑαηδαῖν αἰ Καπηδῃ- 

Πὸ δ ἥλῃ5 ἱπἃ, δῦ θΠΙΠπδηἄδη8 811 βαΐα ραν ἀπριηπιπ πᾶ 
Ῥαα]δη Ῥᾶμ5. 0011] παρθαπμάδῃβ Ῥαϊγσᾶη Ραᾶθὶ Πδιιβ᾽ ἀρὰ οἱ 18 
γοϑὶ. ὅθ 184} ΡΙβινδάθἢ Ρδαοὶ 144] ἴῃ Πδίγηο5. ΔΙΡΡαᾶὰ ὈδαΤΡΘ 

ΔΙΡΡαι ἴῃ νϑῖδᾶ, ἃἂπὰ ράσο ἸΔρΊἀθαπη 5 πζαηβ, 18} Ὀθάπῃ 
ἴηᾷ 6ἱ βᾷι βἰγαιία γαϑί]οϑ 185. αἰξαϊοϊκοίηα; 18} 5γἃ Ιηδϑηδρδὶ 

506 αὐϊαϊ οίταη ᾿Πηηη8, ΘΔΠΘΒΊΗ. 

80 Καὶ συνάγονται οἱ ἀπόστολοι πρὸς τὸν Ιησοῦν, καὶ 
ἀττήγγειλαν αὐτῷ πάντα καὶ ὅσα ἑποίησαν.... ὅϑ8 (καὶ 
διατιεράσαντες ἦλϑον ἐπὶ τὴν γῆν Γεννησαρὲτ) καὶ τιροσωρ-. 
μήϑησαν. 

84 Καὶ ἐξελϑόντων αὐτῶν ἐχ τοῦ πλοίου εὐθὺς ἐπι- 
γνόντες αὐτὸν, δῦ περιδραμόντες ὅλην τὴν περίχωρον ἔχείνην 
ἤρξαντο ἐπὶ τοῖς χραβάττοις τοὺς καχῶς ἔχοντας φέρειν, 
ὅπου ἤκουον ὅτι ἐστίν. ὅδ χαὶ ὕπου ἂν εἰσεπορεύετο εἶς, 
κώμας ἢ πόλεις ἢ εἰς ἀγρούς, ἐν ταῖς πλατείαις ἐτίϑουν 
τοὺς ἀσϑενοῦντας, χαὶ παρεχάλουν αὑτὸν ἵνα χἂν τοῦ κρα- 
σπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ ἅινψωνται" καὶ ὅσοι ἂν ἥτττοντο 
αὐτοῦ, ἐσώζοντο. : 

58 ἀααίδβπογιη, ἀ16 Πδηαβο τ απαίβηιγαη. 

δ8 ἀπαίθπονα"}] προσωρμήϑησαν πὺΐ Β᾽πἢ --- προσωρμίσϑησαν; 
γ6]. σὰ 71. ΙΧ, 117. δ4 εοοίίΐοη 69 Ὀθρίπηῦ Ὀοὶ ΤΙβομοπάογξ τηϊῦὺ γϑυβ ὅ8ὃ; 
τηῖϊύ. ἈΠΒΟΓΘΙ Βαμ βοῦν βύϊσηταῦ Ὁ ({Ὁ) ἀρογοῖη. --- ἱπὰ}] αὐτόν --- Α ὁ 53 
αὐτὸν οἱ ἄνδρες τοῦ τόπου ἐχείνου. δ ἃ}] Ραΐα ραν] ὅλην τὴν περί- 
χωρον (χώραν ὃ) ἐχείνην; 88 --ς ἐχεῖγνος, Ὑ8]. οι] χθ ΟἽοΒθαν Ρ. 858. --- 
θαΐγτα!} φέρειν Τα Ὁ 721, ΔΌΘΟΥ νοῦ τοὺς χκαχῶς ἔχοντας --- περιφέρειν. --- 
Ῥαΐϊγτατ Ῥδᾶθὶ παιδί ἀοάμῃ οἱ 15. ν981}] φέρειν ὅπου ἤχουον ὅτι ἐστίν; Ῥα(οὶ 
τς Ραᾷ Ρατοὶ, ταὶϊύ οἱ ρα ] ἸΟῪ αὐἰγαοίϊοῃ ; 15. σιροβοίχί, Επτ ὅτε ἐστίν 
(ὅπ ΒῚ, 61 νρ γυὍὶ δυάϊθθαηῦ θὰπὶ 6556) μαὺ ἃ ὅτι ἐκεῖ ἔστιν; ΘΔ 
περιέφερον γὰρ αὐτοὺς ὅπιου ἂν ἤχουσαν τὸν ᾿Ιησοῦν (ἰ , πὶ} εἶναι. 
50 1447] εἰσεπορεύετο ϑ΄ῖ᾽ν Β0 1ἴΐ νρ --- εἰσεπορεύοντο. --- αἰββᾶὰ ἴ8] 
ἢ εἷς δῖπ ΒΌ1,5 1αυ δγη .-- ἤ, ἀοοῖι 5. Ζὰ 26. --- ἃπᾶἃ ρϑρρΆ) ἐν ταῖς 
πλατείαις Ὁ ἴ0} νρ --- ἐν ταῖς ἀγοραῖς. Τιδῦθ μᾶϊύ ραρρᾷ [γ ἄθῃ ἀδῖν 
ἄο5 βἰπρυϊαῦθ; 65 δύ, ψῖο Τρρδίχδπι υἱοῦρ Ὀομηθυεῦ, θυ δοοιβαῦν ἄς β 

“"" 

ἸΔΘΉΤΖΔΏ] οἶποθ πΘαγα]θη. ραρρ; Ἰαρίαθ πα 5δἰθίβ. ἅἂπα πᾶ ἴπ πιῖύ ἀθπὶ 
δΟΟΌΒΘΙΔΥ ΠΔΟῚ 510}, ᾿ 
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Υ,, 1 78} σααθηγαι 51Κ ἀπ ἰπημηὰ ἘΔΥΘΙ Βα 6 15. 18} Βα] ἃ --- τὸ 
Ρῖζο ΒΟΚαν] αἰπηδη ἀ 8 τι8 [ΓΒ ΠΥ Πη. 2. 1811 σα βαΠγΔ- 

ἀλΠ8 ϑὈΠΊΔ 5 ΡὶΖ6. 5ΙΡΟῚ)6. ἰδ σι ἰ ] αἰπὶ παπμάσμη, Ῥα ̓ ἰδὺ 
ἘΠΡΥ Δ παὶπὶ, πα απ η8 ἈΠ] θη8, 8. 1Ὁ ΕΔ ΘΙ δα 618. 18} 

Ὁ]1αἱ Τα αϊοὶβ, αἶρα αἴζα Ρνα απ Παηάπιη8., αἱ τη )απα,, ΒΡ η- 

ἀλη Δη88]}} Ρ᾽Ζθ βἰπίβϑίδηῃθ, 4 [ἃ αἵ τᾶθ]α πἰρὰ ἀδαρ]Δηα, 

πὶ πα απ, 18} ΠΡῸΣ ἰδῦ τηᾶπαρ' βαΐοὶ ἃπαπθηαη ἀὰ ΠᾶΡΔΗ, 

ἀδα Θ᾽ ἢἶη5. ΒΟ 1Κ16 18} Δα Κ]6 718} Καῦ]6 18} ἸΊρτΘ. 

ὃ ῬδΡΙῸΝ Ρᾶπ ἔγθμαῃ ἰμὰ Ρᾷϊ ΕΔΥΟΙΒα 1615. 18} ΡῬαΪ ὈΟΪΚΑΥ- ὰ8 --- ΤΊ 

οβ: ἀθῆγθ Ρὰϊ 5]ρο ͵ΟΒ. βοῖπαὶ πὶ ραρραμπα ὈΪ ΡῬΔΠΊΠΙΘΙ ἃπἃ- 

ἔα] πῃ Ρὰϊ βἰηἰβίδ 8, ἃΚ ἀΠΡΥ Πα παὶπι μδηάπμηι πα )]α πα Ὠ]Α 1 ὃ 
0 ἰν 15 ἃπαμπαἤαπαθ αὰΡ ἀπ ἰπὶ βαῦοὶ γα ]ὰ ργϑυΐουῦϊ ἃ Πα 8 
ὈΪ ἰχΥὶβ Ῥᾷη5 1Πππιΐδη8, 506 ΘἜΠ16110} δῦ: 850. ΤηΔΠδρΡΘ] γΑΙΥ]]ΟΙῚ 

ΤῊΪΚ ϑγογαῖρ, 10 μαῖϊγῦο 116 [αῖστα ΠΔΌΔΙΡ 511 118. 7 10 50 816 

τὴὶκ Ὀ]οίαπα Δ 15] μα δΔ5 Δ] 5ΘΊ 15 ΔΠΔΌΙΙΒΏΪΠΒ Τηϑηη0. 8. δ[6- 

Ἔ Η , 
ΥἹΙἋἬ, 1 Καὶ συνάγονται. πρὸς αὐτὸν οἱ Φαρισαῖοι καί. 

- , γ , να ΄ λ 
τινες τῶν γραμματέων ἐλθόντες ἀπὸ “Ιεροσολύμων. 2 καὶ 

ἰδόντες τινὰς τῶν μαϑητῶν αὐτοῦ χοιναῖς χερσίν, τοῦτ᾽ ἔστιν 
2 Ἵ » 

 αγίπτοις, ἐσθίοντας ἄρτους, 8. οἱ γὰρ Φαρισαῖοι χαὶ ττάν- 
7 - - 

τες οἱ Ἰουδαῖοι, ἐὰν μὴ πυχνὰ νίψωνται τὰς χεῖρας, οὐχ 

 ἐσϑίουσιν, χρατοῦντες τὴν παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων, 
ΞΆ - Ν 

4 χαὶ ἀπ᾽ ἀγορᾶς ἐὰν μὴ βαπτετίσωνται, οὐχ ἐσθίουσιν, χαὶ 
γ᾿ ἥν 5 [4] , - Χ 
ἄλλα πολλὰ ἔστιν ἃ παρέλαβον χρατεῖν, βατιτισμοὺς ποτη- 

ρίων χαὶ ξεστῶν χαὶ χαλχίων χαὶ χλινῶν. 
γ γ “-- - «ς »" Ν «ς ὅ Ἔπειτα ἐπερωτῶσιν αὐτὸν οἱ Φαρισαῖοι καὶ οἱ γραμ- ᾿ 

ματεῖς Διὰ τί οἱ μαϑηταί σου οὐ πτεριττατοῦσιν κατὰ τὴν 
-“" 2 Ἢ ᾿) 

σχεαράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων, ἀλλὰ ανίπτοις χερσὶν ἐσϑίου- 
Η Α 2 Ἂ ἫΝ "--Ὁ-Ὁ-Ὃ» ΄-Ὁ 

σιν τὸν ἄρτον; 6 ὃ δὲ αἀποχριϑεὶς εἶἴχτεν αὐτοῖς ὅτι καλῶς 
σροεφήτευσεν Ἤσαΐας περὶ ὑμῶν τῶν ὑττοχριτῶν, ὡς γέγρα- 

ξ ς Ν - -“ “4 " 2 "- 

σίται Οὗτος ὃ λαὸς τοῖς χείλεσίν μὲ τιμᾷ, ἡ δὲ καρδία αὐτῶν 
΄, 7 ,ὕ ῳ φος 9 - ,ὔ νΝ , ᾽ὔ , 

στόρρω ἀτιέχει αἀτι’ ἐμοῦ. 1 μάτην δὲ σέβονται με διδασκχον- 

ΥΙΙ, ὃ υἱα] πυχνά ὅπ ἔρ1321 νρ (ογθῦσο), Ὁ ,βυθ1πᾶθ᾽, ἃ ,π|0- 
τηθπίο᾽ -- πυγμῇ (,1ἴα αὐ πιᾶππ8 τηᾶηὰ ἴῃ Ῥαρπυπι οοπίγαοία ἔγιοθίτιτ᾽ 

Οτΐπηπι ΟἸανὶβ Ν, Τ.)}; ἀϊθ ρούβομθ Ἰοϑαγύ βίδιητηῦ ἢ πθ Ζ.6116] 88. (ΘΓ 
Τίαϊα. 4 ἰδὲ τηᾶπὰρ] πολλά ἐστιν, Δ Θ᾽ θπᾶθ τ ουύβιθ]αηρ. ὅ Ρβᾶ1] 
Ζυροβοίχέ. 6 ἤαῖττα μαθαῖΡ 51Κ τη18] πόρρω ἀπέχει ἀπ ἐμοῦ, 5. τὰ 1 Τῖπη. 

Υ̓͂, 25, Τ πῖκ Ὀ]οίαπα] σέβονταί με, 5. πὰ 7. Υ͂, 40. 
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ἰαπᾶδηϑ τα 8 ΔΠΔ 5 οα 5. ΠΑΡ Ραΐθὶ ἀπδία]ππ Πηδπ-ὸ 
Πδη5:; αἀΔαΡΘΙΠἾη8. ΔῸΥΚ]6. 161 5.116 18} ΔΏΡΑΥ σΆ]6Ις βυ δ] ῖ-ςς 
Καία τηδηδρ ἰ}1}}. 9. 18} 4} ἀὰ ἰἴπῃ: γα 118 Ἰηγ10 1} πα Ριϑη 

ΘἼΡ5., 6] ρα δηδία] 8 0 ̓ χνδ] [αϑύα!ρΡ. 10 Μοβθ5 δὰ γα] ηὑ]15 

α4ὰΡ: 50 6 181 αὐΐαη βθίηϑηδ 18} ΔΙ Ροῖπ βθῖηδ, 1811: 5861 001] 

αἰραὶ αὐ 56 πδιητηδ, ΔΙΡΡαὰ Δἰβοῖη 561η81, ἀδαραι αἰαδαΡ- 

Ἰ1δα. 11 10 715 ΟαἸΡΙΡ: 18041 αἰΡ81 τηϑηπ αὐθ!πη Β6᾽ ΠΔΙηΙη8 

ΔΙΡΡαὰ ἰροὶη: Κααγθδῃ, ραΐθὶ 1δὺ τη θη 8, ὈΊβηγαῖ Ραῦοὶ τι 

Τη15 σαί η158;: 12. 18} 1 [τ] 6 0] ἴπα πὶ γαϊῦ ἰαα]δη Αὐ 1 

ΒΘΙΠΔΙ 78, ΔΙ θα ΔΙΡ61η 56 1Ππ81, 15. Ὀ]Δβ] απ ἀδη5 νααγα ΟΡ 

ῬΙΖΔ] ΔΠΔὈΒη81 ᾿ζγᾶϊδ] ΡΟΘῚ Δηϑία Πα}. 1811 σ΄ ]6 1 ϑνδ θικαύδ, 

τηϑηδο [8 8}1}0. 14 18} αὐπαϊδαπ 8. 8116 ΡῸ τηᾶπϑρθῖη (ὯΡ 111: 

᾿Δ 561} 1115. 8118] 16}} {8 ]410. 158. πὶ γι δῦ αὐαριῸ Τηδη8.. 

, 2 

τὲς διδασχαλίας ἔντάλματα ἀνθρώπων. 8 ἀφέντες γὰρ τὴν 
ἐντολὴν τοῦ ϑεοῦ χρατεῖτε τὴν παράδοσιν τῶν ἀνϑρώπτων" 
βαπτισμοὺς ξεστῶν χαὶ ποτηρίων καὶ ἄλλα παρόμοια τοιαῦτα 

Ν ῖ »"Ὕ Ν 5.) μι: »οἰ - ) ΡΡ- Ἀ 

στολλὰ ποιεῖτε. 9 χαὶ ἕξλεγεν αὐτοῖς Καλῶς αϑετεῖτε τὴν 

ἐντολὴν τοῦ ϑεοῦ, ἵνα τὴν παράδοσιν ὑμῶν τηρήσητε. 
10 ἹΜωσῆς γὰρ εἶπεν Τίμα τὸν πατέρα σου χαὶ τὴν μητέρα 
σοῦ, χαὶ Ὃ χαχολογῶν πατέρα ἢ μητέρα ϑανάτῳ τελευτάτω. 

11 ὑμεῖς δὲ λέγετε ᾿Εὰν εἴπῃ ἄνθρωπος. τῷ πατρὶ ἢ τῇ 
μητρί Κορβᾶν, ὃ ἔστιν δῶρον, ὁ ἐὰν ἐξ ἐμοῦ ὠφεληϑῇς" 
12 χαὶ οὐχέτι ἀφίετε αὐτὸν οὐδὲν ποιῆσαι τῷ “τατρὶ αὐτοῦ 
ἢ τῇ μητρὶ αὐτοῦ, 19 ἀχυροῦντες τὸν λόγον τοῦ ϑεοῦ τῇ 
παραδόσει. ὑμῶν ἧὗ παρεδώχατε. καὶ παρόμοια τοιαῦτα πολλὰ 

γχοιεῖτε. 14 χαὶ προσχαλεσάμενος πάντα τὸν ὄχλον ἔλεγεν 
2 -" 9 ’ Υ Ὗ' Ἀ , -ὸ ϑὶ Ψ. ΞΝ 

αὑτοῖς “«χουετέ μου πάντες χαὶ συνίετε. 1δ οὐδέν ἔστιν 

10 Δικ γα 15] ΟΣ 5. ΦΝῚ.. 11: Θ᾽ Πδτητηἃ} Ζιιροβούζί, Μ16. 
ΒΘΙΠΔΙ ππΠα γὙΟῚ5 11 ΒΘ ΠΆΠῚ Πα (Δοὐαίονοϑ ἐπῆν ἴῃ Ὁ 8013 ρ531). 11 1804: 
ἐάν --- Α (αἸ1ο1η) ὃς ἄν. θοῦ β'ππ (δὰ βί6116: ψοηῃ Ἰθμιαπᾶ Ζὰ γψαίοῦ 
ΟὗοΥ τηυίίοι βαρύ, Κουθαῃμ ἃ. 1. ἄθπι [θη 61 ρϑβοῃθηκί 150, γγὰ8 ἄμ γοὴ 
ΤΩΪΤ Ζ.Πὶ Πυ ΖΘ η φοιδθὲ Βαῦθη ψ ἀνγαοϑί᾽, 16 ΠητοροἸ πιά βθῖρ6 βίσποίαν πιϊδὶ 
ἄθμι ππηίογατοἰκίθη πδοῃδαΐζ (εὖ ἔχει) δύ 1πὶ Οοὐϊδοῆοη τυ 110} Π80}- 
σοαθηιῦ, 12 11] οὐχέτι, Ἰαΐ. , αἰίγα ποπ᾿᾽, 2ΠπῸ01. ΔῈ 011π|8᾽; ἔτι ὉΠ160 το, 
Ὑ7611 βϑῖπο ῬοΖίομαπρο πἰοῃί βοξοχέ οἰπ]οπομίοι, ἔθου ἀϊο ἄορρο!ύο πορδύϊοπ. 
ὩΪ-πὶῪ γαϊῃύ 5. χὰ ΧΥ͂, 4. 18 ὉΠ  ιΒηΔ1} παραδόσει; ΟἹ, γογγλαΐθη Οἢη0 ᾿ 
συυπᾶ, ψυ1Π1α Πᾶρο ἐντολῇ οὗον ἐντάλματι φΘΙοβοπ; ΔΗΔΠ]} (-- παρά- ὦ 
δοσις ἸΙ ΤῊ. Π1, 0) ψυτᾶο ψοροι ἄο5. [ΟἹ ρθη οι. ΠΑ Ὰ] ΠΡ πιο δοναη], ᾿ 
ΒΟΠαΘΤ ἀμγ0}) ΟἷΠ ΒΥΠΟΠΥΠΙ οἸβούχί. ὃ, χὰ Μί. Υ, 28. 10 πὶ ναϊί8] ἢ 
οὐδέν; ΟἹ, γουμιπαίοη ἢἰ γαϊπί, ὙὙ611 ἢπῚ Αἴο5 α͵5 50] οοῦ, Ὧϊ γα] ῃ 5. 815 
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ἱπηρασοθηαο ἴῃ πὰ Ραϊοὶ ΤηΔΡῚ ἰπὰ ΘἉΠΙΔΙ ἢ] π ; ἃς Ραϊὰ τὖ- 
σασοιηο τ8 τη, Ραΐα ἰδὺ Ῥαΐα ΘΠ Ι ἢ] 0. ἸΠΔΠΗηΔΗ. 
10 Ἰαθαὶ ἤνὰβ παραὶ ἀπιβοθα Παπβ] πο, ΘᾺ Δι 5]α]. 

17 7281}1 βὰπ σα ]αὶρ ἰῃὰ ρατα τι Ρὶχαὶ Ἰηδηαροῖπ, [ΠΟ] αὖ -τι τῷ 

πᾷ ΒΙΡΟΠΊΟΒ ἰ8 ὈΪ ΡῸ ραϊακοι. 18. 1ἃΐ (Ὁ ἀπ ἴῃ: 8γἃ 14} 14 Το 94 

7ὰ5 ἀπγἰξαηβ 510} ὃ αἱ ἔγᾺ}]}}Ρ Ραιημιοὶ 811 βαύα παὐαριὸ ἴπη- 
σασοαπο ἴῃ ΠἸΔΠΠΔΠ πὶ Πιὰρ ἰπὰ ΘἉΙΠΔΙ Δ, 19. πηΐθ πὶ 

ΘᾺ ΘΙ ΒΡ ᾿πηπιὰ ἴῃ Παϊγίο,, ἀκ ἴῃ γὰρ. 741 ἴῃ αὐγιηδἃ πϑρδρ'- 

ΘἿΡ (78}}} σμγαὶ οὶ} ἈΠ] η5 ταύ 20. σΡῸ}Ρ Ρᾶπ Ραΐοὶ Ραϊα 

ΡΝ - ) ; ΕΣ , υ γ)τν «“ , 
ἔξωϑεν τοῦ ἀνϑρώπου εἰσπορευόμενον εἰς αὐτὸν ὁ δύναται 

᾿] - ὴ 5 -- 2 “ 

αὐτὸν χοιγῶσαι. ἀλλὰ τὰ ἐχητορευόμενα ἐχ τοῦ ἀνϑρώπου, 
- - 2 "7 2  Ὶ 

ἐχεῖνά ἐστιν τὰ χοινοῦντα ἄνθρωπον. 10 εἴ τις ὄχει ὦτα 
ΒῚ ᾿] 

ἀχούειν, ἀχουέἕτω. 
γ ΔΝ ἐν ν κῷ 5} ᾿ “ 

11 Καὶ ὅτε εἰσῆλϑεν εἰς οἶχον ἀπὸ τοῦ ὄχλου, ἑπηρώ- 
2 ς - ν - - Ν 

τῶν αὐτὸν οἱ μαϑηταὶ αὐτοῦ περὶ τῆς παραβολῆς. 18 καὶ 
- - ᾽ὔ ἊΨ -Ὁ- ο 

λέγει αὐτοῖς Οἵτως χαὶ ὑμεῖς ἀσύνετοί ἔστε; οὗ νοεῖτε ὅτι 
- Ἁ ΒΡ. ΒῚ ’ Ἃ Ν Ὁ ἢ, 2 Ἂ) πᾶν τὸ ἔξωϑεν εἰσπορευόμενον εἰς τὸν ἄνϑρωπον οὐ δὺύνα- 

- 2 ,ὔ ) - μ᾿ Ν 

ται αὐτὸν χοινῶσαι, 19 ὅτι οὐχ εἰσπορεύεται αὑτοῦ εἰς τὴν 
2 Ν 5 Ν »ὔ Ἁ ἿΣ Ν μ᾿ -Ὁ- ΒῚ 

χαρδίαν, ἀλλὰ εἰς τὴν χοιλίαν, χαὶ εἰς τὸν ἀφεδρῶνα ἔχπο- 
’ "- ͵ Ἁ , 2, Δ γι, 

ρεύεται χαϑαρίζων πάντα τὰ βρώματα; 20 ἔλεγεν δὲ ὅτι 

" 

19 Δ} σδητγαϊποὶρ, πᾶοῦ ΜΑβϑιηᾶπη8 γουπιαίιπρ, ἐγ σΔὨταῖΠΘ1Ρ 
δ᾽ Παπἀβοητ, νρ]. 5η. ΧΙΙ, 14, Ζναν Ὀϊοίοί Ὁ χαϑαρίζει [γ καϑαρί- 
ζων; 8116ῖπ 56105έ ποπη Ὑυ]ῆ]α ἀἴο5 γονίαπα, τῦγαθ σ᾽ ΔΏΣΒΟΒΘΙΏ]1ΟΙ 
ἀα5 δυπαθίοῃ. Ὀθβοιτρὲ μαθθη. Τ)Δ5 ραγίϊοῖρ τἰτὰ θθβοπᾶθυβ ἴπὶ 41}. μᾶπῆρ' 
αυτός 18} ὈΠΠΒΟΏΥΘΡΟΠ, Ζ. Ὁ. ΧΙΙ, 8, 5. Διο Μο. ὙἼΠΠΙ, 10. ὕὈρρϑίσοιι 
γουτητπξθίθ ἀπ βομσϊθὺ ἐγ ΠΟΡ περαρρὶΡ 1Ρ ΡΘΆΠΤΔΙΠΘΙΡ; 8]161η θἷηθ ὑπὲ- 
ΒΟΏΓΟΙ θα Πρ ἀθ5. Ῥαγίϊοῖρ8. ἀσσοῖ 10 Κοιηπηῦ βοπϑύ πὶομῦ ΥΟΥ. 

ΡῬτδαϊοαῦ ὙουΚΟΠΊΠη6, Ὑ6]0ΠηΠ6 ΤῸΡῸ] 5ἴ0 0} ΠῸῚ ἀυτοῃ ρθυγαϊβαπιθ ὥ πάθοι Πρ 
᾿ αἴθβοὺ βίβ:]6, βου συοῃ 6]. ΥἹ, 8. 1δὅ ἀπτοι τοι ᾿Ἰᾶβϑὺ πα Οἤπ ρυϑιη- 

ταδί 6 ΘΓ ΟΠ ρτπρ ἰδέ, ὙΠ]ΘΙΤΊΘΩΥ δύ γα ΠΥ ΒΟ ΘΙ 1100) ἄδ5 ψουύ ἀΥΒΡΥ πρ’- 
Ἰ6 ἢ. ππτ' ἐετηϊπίπυσι (γα 5) ἀπ , οὐδ πᾶὸ} ἀπᾶ ποῖ ἀσχο}) 416 πδπῆρ!θ 
γουθιπατππρ' τηϊύ ηἰ, ἴῃ ΑΟΥ 65. ἔαβι. διιβ8 0 }]16551105. αὐ, [ν ἄθπ θΘρυ 
» ΠΙΟΗίδ᾽ ὉΠΡΘΒΟΙ]ΘΟΠΓρ ρονοτάθη". [.600 ΜΟΥΘΥ Ρ. 91. 16 Πῖου οἷπρο- 
ἰγθίβπθ 5Υ16518 {(Ἰππραρσραπαρ, βαΐίο1) Ζοϊρύ ἄθπ ἀρθουραπρ. --- βαΐία πύρδρ- 
απο 5 πιᾶππ] τὰ ἐχπορευόμενα ἐκ τοῦ ἀνθρώπου; ϑῖπ ΒΠ1, 16 νρ 
τὰ ἐκ τοῦ ἀνθρώπου ἐχπορευόμενα, Α τὰ ἐχπορευόμενα ἀπ᾽ αὐτοῦ; 
αἴθ σούβοιιθ του βίθ Πππρ τηαοῃς 65 ἩΔὨΥΒΟΠ ΘΙ], ἀ855 Ἰοὐχίοτθθ αἴθ υν- 
ΒΡΥΠΡΊΟΠ6. σούβοηο Ἰοθαῦί αν, πᾶ (855 οἷα {τ ΠθγῸ5. ἴγαπι ἰτητηὰ Π8ΟὮ 
ἄρον Τία!α ἀπγο 15 τηδηπ ουβοίχί τιιχᾶθ: δθθηθὸ παύ ἢ 96 ργοοθάπηϊ ἄθ 
Βοιηΐπθ, αἷθ ἀρτίροη 1αὐ. Παπ ἀβοῃτ 6 απ ἀθ Πποταῖηθ ῥχοοθάππί᾽, Εν 
Ὧἀα5Β σου μη] η6. ἀδρᾶρσραι Κύμηπιί αἰραρρᾶῃ πὰ ποῦ 9}. Χ, 9 ΥΟΙ, 
αὐθαϊταπ 1,6. ΥἹ1, 12. 
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5 ἸΏ8ΠΠ πβοαρρῶπαο, βαΐα ΟΊ Π61}} Ἰηδηη8η. 21 ἱπηδθγὸ 

ΔῈ 8. ΠΑΙγ ἢ Τ]Δ 6 ΠΟ Π 615. Ὁ01105 ἀϑραροαπᾶ, ΚΑΙ͂ Π855- 
705, ΠΟΙΪΠΔΒΒ] 8, ΤΌ, 22. Ρία)α, ἔα πα ΚΙ, ἀη86- 

ἰ61η8, 1᾿πὐοὶ, Δρ]αθοὶ, ΔΡῸ ἈΠ586], γὩ]ΔΙΘ ΘΙ η5., ΠΔΌΠΠἰτὐοὶ, 

ΠΥ: 28. ΡῸ 811 ὉΡΙ]ΠΟΠπὰ ἰππᾶ ΤῸ πϑοασραπᾶ 18} σαρα- 
τη] Π]Δ ἃ ἸηδΔηη8η. 24 18}} ἰδίηργο υϑϑύδησαμπαθ σ]8]}0 ἴῃ 
ΤΥ ΚΟ5. ΤΎΤΘ 18} ϑίαομθ. 718} ο] ΘΙ ραμαθ ἴῃ σαγ πὶ γ᾽] 

γι ΤΔΠΠΔ, 18} ΠΗ] τηδηΐα οΔ]Δαρ ἢ]. Πη. 20 σϑΠδαβ] 16] 
ΤΑΙ ὐ15. αἴη0 Ὁ πᾶ, ῬΊΖ0Ζ61 Παραϊᾶδ, ἀπ δι ΔΠΤη8 πΠΉΤ 81 η- 

7δηδ, αἰχηδη 6] αἀγᾶπι8 ἀὰ [Οὐπιη 158; 26 γὰΒῸ} Ρᾶπ 80. αἷΠπ0 
ΠΔΙ͂ΡμΟ, ϑϑανηὶ ΕὙΠΙΚίθα, σα θδαγαὶ. 

ΚῈΝ,9 ΔΕ , Ψ ’ Φ τ". ὼ ὖ ΕΘ 
τὸ ἕχ τοῦ ἀνϑρώτπτου ξχττορευόμενον, δχξῖνο χοιγοῖ τὸν ἀνϑρῶωζτον. 

- - ΞΨ 

21 ἔσωθεν γὰρ ἐκ τῆς χαρδίας τῶν ἀνϑρώπων οἱ διαλογι- 
σμοὶ οἱ χαχοὶ ἐχτπτορεύονται, μοιχεῖαι, πορνεῖαι, φόνοι, 22 χλο- 

, , ; , 3. ἐπὰν 2 Χ 
σαί, τυλεονεξίαι, πονηρίαι, δόλος, ἀσέλγεια, ὀφϑαλμὸς πο- 

᾿ , - 

γηρός, βλασφημίαι, ὑττερηφανία, ἀφροσύνη: 28 πάντα ταῦτα 
τὰ πονηρὰ ἔσωϑεν ἐχπορεύεται χαὶ χοινοῖ τὸν ἄνϑρωστον. 
24 χαὶ ἐχεῖϑεν ἀναστὰς ἐπῆλϑεν εἰς τὸ μεϑόρια Τύρου χαὶ 
τ - Ἁ ] Χ Ρ] ν᾿ , ΒῚ ΄ ΡΒ - Ἁ 

Σιδῶνος. καὶ εἰσελϑὼν εἰς οἰκίαν οὐδένα ἤϑελεν γνῶναι, χαὶ 
) 3 , - ἐν ᾿ ᾿ ᾿ ϑυζήψ δ 

οὐχ ἡδυνήϑη λαϑεῖν. 20 ἀχουσασα γὰρ γυνὴ πέρι αὑτοῦ, 
τὰ 1 ἂν - 2 - 
ἧς εἶχεν τὸ ϑυγάτριον αὐτῆς πνεῦμα αἀχάϑαρτον, ἐλϑοῦσα 

7 δ ᾿Ν “ 3) - 31 δὼ Ὁ Ν Ὁ 
σιροσέπεσεν πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ: 26 ἣν δὲ ἡ γυνὴ Ελ- 

ληνίς, Σύρα Φοινίχισσα τῷ γένει. 

20 βαυχίπὶ ἘγαΙΚίβκα Ὀρρδίγδια, ΟἿ, βδιγη  ὙΠΙΚῖβῖα,; ϑδατιηὶ ἰϑύ 
ἀα5 ἴθπ. σι ὅ'διν, δἰ πη Ζὶρο ΒΡῸΧ οἷποι θη ϑραῤουθῃ --- ἰηπᾶ ΘΠ βρυθο6π- 
θη ὈΠάυηρ' (Ὁ ρρπίσγδπι). 

22 γα]διλογοὶη8}] βλασφημία; 68. ᾿ἰδ6ύ ποιῃηϊπηύν δ5ἰπρι αν]5, Ὑ]1Θ 
ἘΡ1, ΠΥ, 31, δρροϊοϊίοί νομ γα]απιθυαῃ ; ἀᾶροροῃ 7Π. Χ, 88 δύ γα]απιθ- 
ΥΘ]Ὼ8 ΘΘΏΪΟΥ γ0} γα]διηθτοῖ, ἀὈρο]οἰ θοῦ γῸ ἢ γα]αιτηουθ; ν9]. γοϊύγοᾶθὶ τὑπᾶ 
γοϊγοάθιηβ, Ὠγαϊηθὶ ὑπ ὨγαΙΠμΘη5, ΒΥΪΚΠΟΙ ἀπα ΒΥ} ΚΠ 6118. 28 Ῥο 84]18 
Ὁ0110π4] πάντα ταῦτα τὰ πονηρώ; Ῥὸ τχηιβδίθ 415 ἀοπιοπβίσγαϊυ γογαπίσο- 
ἴθ. -- ραραμηαϊ Ἴδη] χοινοῖ; ΟὉ αἴθ γουἀορροὶαπρ 405. ρὰ δῇ θἴπθιι 
ΒΟΒΤΘΙ ΒΘ Ώ]ΟΥ Ῥογαμί, 16 Ὀρρδίσομι δηηϊτητηῦ, δύ 56} Ζιυθι 6] Πα, γοΥΡΊ, 
ΒΆρΡΆΙΟΘΙΚοΟΩ, ραραι]οη, ρβδραναῖυ θῆαπ τπ ραραγαῖῬημαη, ρα ἤδη. 
2ὅ ἀαυμία.}}] τὸ ϑυγάτριον αὐτῆς; αὐτῆς ταυβοίθ παῤ] ο ἢ}. ἷπ ἄου ἄθον- 
βθίζιηρ ΜΡ Ά]10η, τ|0 65. ἀοπη 810} Ὁ ἰξ γρ 815 1ᾶβιιρ Ὀθβοιυϊρύ Παῦθπη. 
20 ΒΔΙΡπη0] Ἑλληνίς; 45 φούδο!6. ὑγουύ ΠῸΣ ὨΪΘΥ ; 65. ᾿ἰδῦ ὈΘΙζαΠΠ 110). ἄτι 
Ἰαΐο᾽ Ἰβομ θη ῬαρΡΆΠιι5. ΠΔΟΠρΟὈΙ]Δοί, ἀα8. 860 ἄοῃη 4. ἸΔ τ υπᾶάου θ61 ἄθπ 
Κιγομοηνἄξογη ουβομοὶηί, ἀπ σὰν. ΠΟΥ ΒΟ Του] 10). γοη ἄθτ ΛΒ πΡ] ΟΠ 6 ἢ 
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ἢ ΒᾺΡ ἱπὰ οἱ βὸ ἀμμα]βροι ἀϑυδαγθὶ τ8 ἀδα  ν 1208. τ --ς 18 
7 ν Ἰοϑβ 4} ἀὰ ᾿χζαὶ: Ἰοὺ Δα ΡῚΒ βαα γαῖγΡὰ ὈΔΙΠᾶὰ ; 

αηΐθ ἢἰ ΘῸΡ ἰδὲ πἰσθῃ ]αΪ0 Ὀᾶσπθ 1811 γαϊγρὰη ὨπΠ ΔΗ]. 
58 10 δὶ δηαμοῦ ᾿πηπὴὰ ἃ} 4} ἀὰ ἰμημηδ: αὶ, [τ]ὰ ; 18} 

ἃ Κ παμᾶοβ ἀπᾶάλτο Ὀἰαα τηα μα αἵ αὐ ΠΒΏΟ) ὈΔΓΠΘ. 

29. δὰ ἀὰ} ἀὰ ἰχαὶ: ἴῃ Ρὶ8 γασγ 8 ραᾶρο, ἀϑ14 1] ἀμΠ]ΡῸ 

8 ἀδα  ν οὶ παὶ. 

80 481} σἈ]οΙβαπᾶοὶ ἀπ οαγᾶα βοὶπαιητηὰ Ὀὶραῦ ΠΏ Ά]ΡΟῺ υἱ -- 14 

ἀϑσασοδηδ 1} ΡῸ ἀδα ΐαν ΠΙραηἀθῖη ἃπηὰ ᾿ἰργὰ. 91 14} αἰ ιἃ 

ΘᾺ ΘΙ Ραμ 5. αὐ τηᾶυκοπὶ ΤΎΤΘ 181} οάοηθ αἃτη αὖ τη θη (ἀᾶ- 

161] 16. τὴ ὑγθι παῖτη τυ κοι [) ΑἸ Καρδι]αῖοθ. 82. 78} Ῥθυπη 

ἀπ ἰτηγηὰ Ὀαπᾶδπα βἰδηηηδπα, ὰθ Ὀθάπη ἱπὰ οἱ ἰαρὶ 6] 

Ἁ 2 , - 

Καὶ ἠρώτα αὐτὸν ἵνα τὸ δαιμόνιον ἐχβάλῃ ἔχ τῆς ϑυ- 
, Δ, ἰὼν ς ΝΥ - εἴ ϑν χων Μ᾿ - 

γατρὸς αὐτῆς. 21 ὃ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῇ “φες πρῶτον 
- , - Ἅ» 

χορτασϑῆναι τὰ τέχνα" οὐ γὰρ χαλὸν ἔστιν λαβεῖν τὸν ἄρτον 
- , Ν - - ᾽ ς Ν Β] “ 

τῶν τέχνων χαὶ βαλεῖν τοῖς χυναρίοις. 28 ἡ δὲ αἀπεχριίϑη 
Ἂ « 5 

χαὶ λέγει αὐτῷ Ναί, κύριε" χαὶ γὰρ τὰ χύναρια ὑποχάτω 
- ,ὔ μιν ’ 2 »᾿ ων ’ὔ - ἢ Ν 

τῆς τραπέζης ἐσϑίει ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν παιδίων. 29 χαὶ 
' τ τ δα δὶ ἮΝ - Ν , [᾿ 2 , Ν , 

εἶσπτεν αὐτῇ “]ιὰ τοῦτον τὸν λόγον ὕπαγε, ἐξελήλυϑεν τὸ δαιμό- 

γιον ἐχ τῆς ϑυγατρός σου. 

ΨΥ - νυν. 

᾿ - 5 - γᾷ 

80 Καὶ ἀπελϑοῖσα εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς εὗρεν τὸ δαι- 
μόνιον ἐξεληλυϑὸς χαὶ τὴν ϑυγατέρα βεβλημένην ἐπὶ τῆς 

α᾽ ᾿ , 2 Ν 7 - ἐ πὸν! γσχι} ν 
χλίνης. 51 χαὶ παλιν ξξελϑὼν ἔκ τῶν ὁρίων Τύρου καὶ 

- γ᾽ « Ὺ 

Σιδῶνος ἤλϑεν πρὸς τὴν ϑάλασσαν τῆς αλιλαίας ἀνὰ μέσον 

τῶν ὁρίων τῆς 4εχαπόλεως. 32 χαὶ φέρουσιν αὐτῷ κωφὸν 
μογιλάλον, χαὶ παραχαλοῦσιν αὐτὸν ἵνα ἐπιϑῇ αὐτῷ τὴν 

------.-ἕἌἈ 

ΡοΥβείζου Π6Υ. 8. ρθυπθ ἴπ ΟὙ πη ὙΥ Ουίου. 58. υ. Ἠθίάθ Ρ. 799. 16 
1αΐ. απ βοῃγ θη ΠαθΘη ροπΕ1115. --- βδυτνίηΐ ΕὙΠΙ ΚΒ] Σύρα Φοινίκισσα 
ΒῈΕ εεἰ -- ΑΙ, Β΄πη Συροφοινίχισσα, 1|Ρὶ γρ ΒΥτορμοθπῖββα, 1 φοί- 
γνισσα. ἴθεν ἄἀδβ Υ σὸπ ΕὙΠΙΚίβίκα --- ρυίθοι, οὐ Ὑρ]. σὰ 11 Τίπι. 1Π0 11. 
28 δπῆμοῦ ἴπηπια} ὠπεχρίϑη; ἴταπια συροβοίζε πο ἢ ἀν Τία]α; Π δ ϊη: ἡ 
δὲ ἀπεχρίϑη αὐτῷ λέγουσα. 80 ϑεοίίοπ 14 Ὀορίηηξ θεοὶ Τιβομβοπάοτε, πιὶΐ 
ΥΕ18 31. 51 τὴῖρ᾽ ἐνθί ῃπαΐτη πηᾶγκοῖη Παἰκαρδ}1.105] ἀνὰ μέσον τῶν 
ὁρίων τῆς “εχαπόλεως, νῷ ,ἸΛΊΟΥ πιθάϊοβ ἤπθ5 Πθοδρο]οοβ᾽; τὰ ὅρια ΞΞ 
ἤπο5, ,ρϑυῖθί᾽; ΔΟΥ ροίίβοιθ διυβάσγιοκ (ΘΙ, ἰπΐθυ αἰτοϑαὰθ 11πι|1{68) ἰδ 
πἰομξ Κατ, Μ611 ὅογ ὥθοσβοίζου ὁρέων 8158 ρυθηΖθ πϑῃπι. ἔὑγῖροπ5 β0θ 0 
τὴΐρ ΠΙΘΙ ΟἸΡΗΡΑΥ σαπΖ 1004] ,τηϊίθη 1π᾿. 

Βεγηκαγάξζ, Ὑα1818. ; 19 
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πηγὴ πᾶπᾶπ. 59. 18} δἰπίτηδηαθ ἱπὰ δῇ τηδπαροθίη Θ.Πα1Ὸ 
Ἰαρτἀα ΠΟΟΎΔΠΒ 56] ΠΔ 8 ἴῃ Δαβοηδ, ᾿Πη1η8, 78} Βροὶγαπα5 αὐὐαϊ- 
ἴ0Κ ὑπρροῃ 18, 94 Δ υϑϑϑ] ῃγαμᾶθ ἀὰ Πϊτηϊηαὰ σαβγορίαα 
788 ἀρ ἀὰ ᾿ἰπητηὰ: Αἰ Ρ8, ῥαῦοὶ ἰδ: ὑϑ]αη. 80 1Δ}} 5ὰη- 

ΒΥ ὈΒΙ ΚηΟαΘάαη ᾿πηηὰ ἘΠ] ]ηΔ 5, 18 ἃπαθαπάποᾶδ θαμπάϊ 
ὈΠΡΡΌΠΒ 15. 18 τοῦϊάα ταν. 36. 18} δηδθααν ἱπὶ οἷ 
ΙΔ ὨΪ ΠΘΡΘΙΠΔ. 

τ --- Τῦ Ἡνδη ἢϊὰ 15 πὰ ΔΠΔΌΔΙΡ, 11818 ΡΠ Οἱβ ποτ ἀθάσῃ, 

917. 18} υἱδιδβδαι 5110] 6] ἀθάπη αἰ Ραμα 818: 
πᾳ --- ΤῸ γ411ὰ Δ]]αἴὰ σαίανι δ, 718} Ὀδαᾶδηθ σαίδθ}} ρα 8] 

7188 ππτοα]δηάδηβ τοά]δη. 

ΥΠΙ,1 [π 7εἰπαῖπι βᾶη ἀδραπι ἃἰϊτὰ αὐ, Η]ὰ τηδπᾶρ αὶ 

- Ἁ 2 , ΦΡΘΝ 2 Ν χω Ὁ, 4. Ων 

χεῖρα. 88 χαὶ ἀπολαβόμενος αὑτὸν ἀπὸ τοῦ ὄχλου χατ᾽ ἰδίαν 

ἔβαλεν τοὺς δαχτύλους αὐτοῦ εἰς τὰ ὦτα αὐτοῦ, καὶ πτύσας 
«; Ὁ , Ρ) -Ὁ Ω ἌΓ 9 ἌΝ ΡῚ Ν 2 

ἥψατο τῆς γλώσσης αὐτοῦ, 84 χαὶ ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρα- 
Ἃ - ,ὔ Ἁ ᾽ὔ 2 - 2 , [ν᾽ , 

γὸν δστέναξεν καὶ λέγει αὐτῷ Ἐφφαϑάὰ, ὃ ἐστιν ΖΦιανοίχϑητι. 
2 -Ὡ 2 ’ 

86 χαὶ εὐϑέως διηνοίχϑησαν αὐτοῦ αἵ ἀχοαί, καὶ ἐλύϑη ὃ 
΄-ῳ 3 ΄- 3 - ᾿ 

δεσμὸς τῆς γλώσσης αὑτοῦ, καὶ ἐλάλει ὀρθῶς. 86 καὶ διε- 
2 »-»" 

στείλατο αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ εἴττωσιν. 
Ψ 2 - - 

Ὅσον δὲ αὐτὸς αὑτοῖς διεστέλλετο, αὐτοὶ μᾶλλον περισ- 
σότερον ἐχήρυσσον. 81 καὶ ὑτιερττερισσῶς ἐξεπλήσσοντο 
λέγοντες 

-- αι 9 

Καλῶς πάντα σιετοίηχεν, καὶ τοὺς κωφοὺς ποιεῖ ἀχούειν 
Β] - 

χαὶ τοὺς ἀλάλους λαλεῖν. 
3) 2 

ΥΠ]Ι, 1 Ἕν ἐχείναις δὲ ἡμέραις σπτάλιν πταμπόλλου Ὀχλου 
----ὄ..-.ο.ο...:. 

82 Βαπᾶμ; ἀϊ6 παπαάβοῃγ παπᾶλα. 88. βροιναμαβ, αἴθ πδηαἀβοιγ 
ΒΡογαΠα5, 

80 Ὠνδῃ 10] ὅσον, 68 [6}}0 δέ. --- ἰ8 1π|} αὐτὸς αὐτοῖς ἘΒΞΘΗ 
ΚΗΜΞΒΌΥΤ --- αὐτοῖς; ἴπ Ὁ Ὁ 6121 61} ὅσον - διεστέλλετο. ---- Υχδϊ5. Ῥδιηχηᾶ 
615] αὐτοὶ μᾶλλον περισσότερον δῖπ ΒΌΙ, ἢ, ἴῃ δηάοθγου μου βίθ]] Πρ ---- 
ΑΡ2] νρ οὔπθ αὐτοί. πῃ ἄροΥ β[ Πρ: βύϊτηχηῦ { ἀὐογοῖη: ,(απίο πιδρ 5 
1111 Ῥ]υ5 ργαθαϊοαθαμύ᾽; γἱἹθ]] 1 οῃῦ δύ οἷ8. ἀδῆου θη] ΠΗ πί. ὙΠ, 1. Ραμ] δέ, 
ὙἹΘ]]οΙ οὐ πᾶ ἄοὺ Τίαϊα “υροδούχυ: 65 ἢπᾶρύ 510}. ἴῃ ΠΥ ΥΤΤΟΣ - αὔτ 
αὐ θ1π| τιὰπαραὶ τηαπαρ 11} σεώλυν παμπόλλου ὄχλου; ἃ παμπόλλου ὄχλου, 
δῖα ΒΌΙ, 1 νρ πάλιν πολλοῦ; αἴΐζγα δύ 180 βραψοτοι χιιϑαί, π8Ὸ ἢ ἀοΣ 
Τ0α]8. ---- 5β]ροῃΊαῃβ]7 τοὺς μαϑητάς ϑ΄ῖ΄π ὉΠ, 10} γρ --- τοὺς μαϑητὰς 
αὐτοῦ. --- 4ᾶΡυ}} λέγει, 5. τὰ 71. ΧΙ, 81. 
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τηϑπαροθίη γἰβαπαθὶη 18} πὶ πα θαπάδτῃ πγὰ μια ! ἀθἀοῖπα,, αὐ] ]- 
' ἰᾳπβ. 5 ροη απ ἀρὰ ἀὰ ἰὰ : 2. ἰηΐοϊποάα ἀπ Ρ͵χαϊ τηδπᾶ- 

σοῖη, ἀπΐθ ἴὰ ἀλραηθ ΡΥΪῚ5. Τὴ} ΠῈ18. ΘΒ. 781} πἱ παραπά 

᾿γὰ πιὰ ]αῖπα. 8. Ἰὰΐ ἰαθαὶ [τα]ούα ἴῃ8 Ἰδαβα βγὰηβ ἀπ ραγάα 

χθ, αἢὶραπᾷ ἃπὰ ἱρὰ; ϑπμηὶ ΤᾺ 5 120 [ΑἸΤΥΡΙΟ ΘΟΠΊΆΗ. 

4 Ἰὰϊ δια Ποΐαι. ᾿πητηἃ ΒΙΡΟΠἾΟΒ ἰδ: ΠΥΔΡΙῸ ΡΆΠΒ8 πὰρ ᾿ιγὰϑ 

ΘΆΒΟβ]απ. ἈΠ] αἰ θαμὰ ἃπὰ ΔῈ ΡΙἀαἰ ὃ ὅ Δ} [τ8}} 15: ἤγδη τηδηᾶ- 

ΘᾺ ἢ5. ΠΑΡ Β] αἰ θὰ π5 Ὁ 10 οἷβ ἀθΡὰπ: βῖθαπ. 0 781 πα θδᾺ} 
Ρὶζαὶ πιδπαρθὶπ ὩΠΑΚΙΌΠθ] Δ ἃπἃ ΔἰΤΡαΪ; 8} ὨΪΠηΔ 48. ΡΔΠ5 

βίθπη ἈΠ] Δ η5 ἴα] ἀΥ Ππἀομ8. σαθτὰ Κ 1.1} αὐραΐ 5] ΟΠ]Άη 
Βθ᾽ Πδῖγ, οἱ αὐϊαρ᾽ θα θίηδ ἴααν; 181} αὐ]αρΊ θά πῃ ἴδ! ΡῸ τηᾶ- 
πᾶσοίη. 7 ἢ παραϊάθάθπῃ ἤβιζαπβ αν Π8, 181} ΡῬὰη5. ρᾺβΙα}- 

Ι ᾿απᾶβ 4} οἱ δὐαρι ἀθαθίπα 181} Ρᾶη8. 8 σαγηδυ!ἀθάπῃ Ρὰῃ 
78} βδᾶδὶ ναῦγραμ, 18} ἸΒΠΘηλη ἸΔΪ 008 ΘΆΌΤΚΟ βιὰ βργ- 
τοίάδηβ. 9. Ὑϑϑαπα} Ρᾶμ βαϊ τη ]απδη5 ὅν ΠάγοΥ Ραϑαμπά- 

----ρθοττττττ-ττΓ΄τ-τ-τιιΠττΓτΓΓτ΄Γ΄Γ΄ΓΛ΄΄΄ΠΠΠτπτς΄ῷᾳῶ:Ὧοὥοὃἅι),ἅ.ο,ἅο5ο0 ὼ 65 -ΠΠῤπῤῤ’’ τὺ ----΄-------.-ς- 

ὄντος χαὶ μὴ ἐχόντων τί φάγωσιν, στροσχαλεσάμενος τοὺς 
Ν , 2 - τ , ὌΠΤΩΝ Ν ,) [4] 

μαϑητὰς λέγει αὐτοῖς 2 Σπλαγχνίζομαι ξπτὶ τὸν Ὀχλον, ὃτι 
- 2 

ἤδη ἡμέραι τρεῖς τπτροσμένουσίν μοι καὶ οὐχ ἔχουσιν τί φά- 
2 - 

γωσιν. 8 χαὶ ἐὰν ἀπολύσω αὐτοὺς νήστεις εἰς οἶκον αὐτῶν, 
᾿ - - Ἁ ΞΖ ἴων 

ἐχλυϑήσονται ἐν τῇ ὁδί" τινὲς γὰρ αὐτῶν μαχρόϑεν ἥχασιν. 
4 χαὶ ἀπεχρίϑησαν αὐτῷ οἱ μαϑηταὶ αὐτοῦ Πόϑεν τούτους 

’ , 

δυνήσεταί τις χορτάσαι ἄρτων ἐπτ᾽ ἐρημίας; ὅ καὶ ἐπηρώτα 
2 , , 27) 2 ς ἈΡ ἘΗ͂Σ ς ’ Χ αὐτοὺς Πόσους ἔχετε ἄρτους : οἱ δὲ εἶπτον Ἄπτά. 6 χαὶ παρ- 

’ - 7 ) - -Ὡ “Ὁ 

ἤγγειλεν τῷ ὄχλῳ ἀναπεσεῖν ἐπὶ τῆς γῆς" καὶ λαβὼν τοὺς 
ς 4. ᾿ 2 , 2 - 

ἑπτὰ ἄρτους χαὶ εὐχαριστήσας ἕχλασεν χαὶ ἐδίδου τοῖς μα- 
ςς 2 - , - . - 

ϑηταῖς αὐτοῦ ἵνα παραϑῶσιν' χαὶ παρέϑηχαν τῷ ὄχλῳ͵ 
᾿ Ε1 νι } Ἔν ΤῈ Ἀ - 2 7 ᾿ 

Ἵ χαὶ εἶχον ἰχϑύδια ολίγα" καὶ ταῦτα ξὑλογῆσας εἴπτεν σπταρα- 
- Ν "ΑΉ2]. ΡῚ Ἀ δ 3 ] Χ τεϑῆναι χαὶ αὐτά. 8 ἕφαγον δὲ χαὶ ἐχορτάσϑησαν, χαὶ 

"1 ΄ 
ἦραν περισσεύματα χλασμάτων ἑπτὰ σπυρίδας. 9 ἦσαν δὲ 

2 Ἰηϊεϊποᾶα)] σπλαγχνίζομαν , ταὶ] ἃ Παΐ ταῖο οὐρυ θ᾽; δβοπβί 
Ἰηϊοϊποᾶα ΖυγθΙ 8] --- ἐσπιλαγχνίσϑη. ---ὀ τιΐρ πιΐθ σϑβαῃ] προσμένουσίν 
μοι; ἅδον ἀΐϊθ υουύβίθ]ὰηρ 5. Ζζὰ 7}. Ὗ, 406. 4 Ἠνα8] τις Ὁ {ὃ} νρῖαὰ--- 
τις ὦδε. 6 1784} δυΠίπαοπα8)] χαὶ εὐχαριστήσας ΟἿ αὖ --- εὐχαριστήσας. 
8 5βιθιπ Βρυτγϑί 18] ἑπτὰ σπυρίδας ΒΟ -- ΑἸΆ 515 ἑπτὰ σφυρίδας, 
ὉΙ, σπυρίδας ἑπτά. ον ρτίθοι. δοουθ, σπυρίδας δύ 415. ποιηϊπαύίν ἀθ᾽ 
ΒοῦΒοιθη ἀροϊπαίΐοπ Ζὰ συαπᾶθ ροϊοσέ, Ὑρὶ]. ἀϊθ ἀθοϊ!παίϊοη γομ βαίαμδϑ, 
Αππαβ, Απαγαϊαβ, Αταϊίαβ οϑί. 

ΠΟ 
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708; 7181 ἔα Ποὺ ἴη8. 10 18} ρΆ]ΑΙΡ ΒΌΠΒΑΙΥ ἴῃ Κρ προ 
ΒΙΡΟΠἾΔΠῚ 56 181] 18} α8Πη| δηἃ ἴοτἃ Μαραδ]δηῃ. 

τ --- Τῇ 11 4941} υὐταηησῃ ΕΔ ΙΒ 1615. 18} ἀπραηηιη ΠΤ] ΡΒ ΚΊλη 
Πυθα, ΒΟΚ] Δ η5 ἀα ἸΠηγηἃ [Ά1 Κη τ18. ΠΙΠΪπδ, {ΠαΙβα 85 1Πδ. 

ΠῈ.5Ξ 18 12 94} υΐϑγορ)απμαβ Δ] θ᾽ πη ηὰ 6480: πὰ βΡαΐδ 
Καὰϊ ὑδίκη 5061} ὃ ΔΘη αἱρὰ ἰΖ 18 1404] οἹθαϊάδα Καμπ]ᾶ 

Ρδιηπηᾶ ἰαῖκηθ. 15. 11} ἤοίδη 5. 1ῃ5 ρϑ] θᾶ πμα8 αἴγα [ἴῃ 

ΒΡ 8181} Βἰπάδι τηδγθῖη. 14 18}1} αἰδι πη πποάθαπη πἰχηδῃ 
Β]ΔΙΡαπ5, 161 πἰθὰ δἰμδπδ, ἢ] 11 ἢ] παραὶ θά 11} 515 ἴῃ 5]Πρᾶ. 

ΒΡ --- 19 16 8}} ΔηᾶρδαΡ ἰὼ αἸΡᾶΠηα5: 581ΠΥ1Ρ 6ἱ αὐβαῖῃνῦ 1218 

ΡῚΒ 6ΙΒ015. ΕΑ ΘΙΒα16 18} ὈΘΙ5015 ΗΘΙΌΔΙΒ: 

« , ῷᾷ ! Ν 2 ᾽ὔ 2 ’ Ἂ 

οἱ φαγοντὲς ὡς τετραχισχιλιοι" καὶ ἀττέλυσεν αὐτούς. 10 χαὶ 
2 Ν 2 , 2 Α' -" Α - Ἐὰ 3 νος 
ἐμβὰς εὐϑέως εἰς τὸ ττλοῖον μετὰ τῶν μαϑητῶν αὐτοῦ ἤλϑεν 

εἰς τὰ μέρη “Ιαλμανουϑαά. 
11 Καὶ ἐξῆλθον οἱ Φαρισαῖοι καὶ ἤρξαντο συνζητεῖν 

αὐτῷ, ζητοῦντες τταρ᾽ αὐτοῦ σημεῖον ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, πει- 
2 , 

ράζοντες αὐτόν. 
12 Καὶ ἀναστενάξας τῷ πνεύματι ξαυτοῦ λέγει Τί ἢ 

γενεὰ αὕτη σημεῖον ἐπιζητεῖ; ἀμὴν λέγω ὑμῖν εἰ δοθήσεται 
τῇ γενεᾷ ταύτῃ σημεῖον. 18 χαὶ ἀφεὶς αὐτοὺς ἐμβὰς πάλιν 

γ --7ὗ 2 ΩΝ Ν , - 

εἰς τυλοῖον ἀπῆλϑεν εἰς τὸ πέραν. 14 καὶ ἔἐπελάϑοντο λαβεῖν 

ἄρτους, χαὶ εἰ μὴ ἕνα ἄρτον οὐχ εἶχον μεϑ' ἑαυτῶν ἕν τῷ 
σελοίῳ. 

16 Καὶ διεστέλλετο αὐτοῖς λέγων Ὃρᾶτε βλέπετε ἀπὸ 
ων ν - ,ὔ Ν “Ὁ ΄: 8 Ἷ 

τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων καὶ τῆς ζύμης Πρώδου. 

10 Μαράα]αη] “1αλμανουσά; Μαγδαλάν οἰπῖρο Ἰὔπροτγο μδῃἀβο γ- 
(θη πᾶοὸῖ Μί. ΧΥ͂, 89, ν͵ο (16 Ἰοϑατί ζυῖϑομοπ “71κγϑαλάν, Μαγαϑδάν, 
Μαγεδάν 5οιναμπῖύ. Δα Ὁ μαύ Μελεγαδα, γοὸπ φϑοὶΐοῦ παπᾶ 7α- 
γαδα, αὉ οἿἿ21 Μαρθᾶαπ, ἀΐθ ἀδυϊροπ “]αλμανουϑά. οὶ αἰπιδῃμ βίθὶῦ 
ΠΟ ἀηρον ΒΏ]10}. ἃπὰ πιϊδ δοοιβαῦν (γ0Ὶ. ατίμαπι ατ, ΤΥ͂ ᾿. 804 Π.), νψ]θ 
ΘἍ]. 1, 21, 7. ΧΥ͂ΠΙ, 4, ἴὰ αὐὺ δόουθ. ὅπ, ΥἹ, 14, ΧΙ, 21. ΤΟ τὰ 
ἄὰ 5ἰαίῦ αὐ 7}. ΥἹ, 37. 12. 1αθαϊ ρ᾽θαϊάαι - [α1]κπ6] εἰ δοϑήσεται - σημεῖον; 
οΥρἄηζο ,80 ἴμ6 π|ῖν αοίί ἀἴ65 πὰ ἀαδ᾽ Μογθι, ὈΙοβου Ηθθγδίϑμηιβ δύ 
4150 ἴπὶ (ἀοὐϊδοιθι (νῖ6 ἴπ ἄθι Ἰαίοϊα, ἀβθυβθίζα ηρ) τυ 10}. πδομρθαμτιῦ; 
ΤλΙΠΕ ,65 γα αἀἴθβομι ροϑΟὨ] θοῦ ΚΘὶπ Ζοίομθα ρΘρθῦοπ᾽. ΤΆΪκηθ δύ 
βοηϊξ. ραγεναβ, Ὑ10 1,0. 1, 1 πὶ νὰβ ἴπὶ θᾶγπθ, 11, 7 πὶ γᾶβ ἴῃ ΤᾺ]18, 
ΤΟ. 1Υ,.4 πὶ Ἰιυμίαϊ ἱπὶ 1 ΠπαἀοίηΒ; ἄθυ οοπ]αποίϊν ρ᾽θαϊᾶαλι. , ΘΠ 
βοροῦοπ ογᾶθη 5011{0᾽. 1 Βαΐῖμνρ οἱ δὐβαίμυρ ἰΖν18] ὁρᾶτε βλέπετε; 
Ὦρθυ ἄαβ Ηἰπαιροίαρίο οἱ 5. Ζζὶὶ 1 Ο. ΤΥ͂, ὅ. --- θο18ι158] τῆς ζύμης ; ΘΌθιιδο 
αἴϑαϊ Πγαη ὁ. ρὍη,,), 06 ΟἸΠΘ 518, 1 Τα. 1, 4, ΤΥ, 1 [ὃν προσέχειν. 

οὐ  ὐν μιν μων, δ. ὦ ἃ 
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160 Δ} Ραμίθαθπη τὴ} 5185. τλἶθθὺὸ αἸΡαπαάδη5. πηΐθ ]α]-- ῥ --- 80 

ὈδηΒ πὶ πᾶθαιη. 17 ἴὰΐ {γᾺΡ] πμ8. Το ΠΡ ἀπ ἴῃ : ἢγὰ 
Ραρσκοὶρ ἀπίθ ΪαΙ θὰ η8. πὶ Πα θαῚΡ ὃ. πὶ πδὰ} {τ }}}} α1π υἱδα}, 

ἀπο ἀδιθαΐα πὰ θα] παϊγίο ᾿χνὰγ, 18 Δαροπα ΠΡ Π ΔΒ. ΠΗ] 

σαβα ἢν, 141 ἀαβοπα ΠΡ ἀΔΠ5. πἰ ρα ΠΔΌΒ6ΙΡ, 18}} Πἰ ραμηι- 

ΠΡ. 19 Ρᾶπη βᾶῃ8 ἤμηΐ Ἀ]αΪθη5. στα κ ἤηηΐ ΡΒ Πα]ΟΠῚ, 
Ὦνδπ ἸΠΔΠΔΡῸΒ [ΔΙ] 8 [Ὁ]]05 σα γα ΚῸ ἀβηθιηαθῦ ἀΘΡὰῃ ἀὰ 

ἰτηπηᾶ : γα] 20. ἈΡΡὰπ βᾶᾷπ βᾶη8 5: πη Π]ΔΙΡαη5 Πάνου Ρὰ- 

ΒῈΠΟ]ΟΠ, ἢγὰη ΠΊΔΠΔΡΆΠΒ ΒΡΥΓΘΙ 88 ΓΠ] ΔΒ ΘᾺ ΌΤΚΟ 115Π6- 
ΤῈ} 0 οἷβ φοραη: βῖθαη. 21 14} 4} αἰ ἴηι: πναῖϊγα ἢΪ 

8 Ὲ}} ἔχ }}}} ὃ 

22 24} αὐηπῃ ἴῃ ΒΘΡαηΪΐη, Δ} Ὀοτὰπ απ ἱπηπηὰ Ὀ}1Π- μὰ --- 81 

ἄδη, 14} Ὀθάπη ἰῃὰ οἱ πηγὴ αὐὐαϊζοῖκί. 28. 1811 {ΔΙ ΓΡΥ ΘΙ ρδ Πα 5 

Βαπᾶπ ΡΒ ὈΠΠαη8 πἀϑέδα ἢ! ἴπὰ αὐᾶπα ΘΙ Ή515, 184} Βροίναπα8 

-- 2 

10 Καὶ διελογίζοντο πρὸς ἀλλήλους λέγοντες ὅτι ἄρτους 
Ν ) -“ -“ 

οὐχ ἔχομεν. 17 Καὶ γνοὺς ὃ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς Τί διαλο- 
γίζεσϑε ὅτι ἄρτους οὐκ ἔχετε; οὔττω νοεῖτε οὐδὲ συνίετε, 
ΡΣ ᾿ 27 Ν , ς 5 ὦ 2 Ν 
ἔτι πεπωρωμένην ἔχετε τὴν χαρδίαν ὑμῶν; 18 ὀφϑαλμοὺς 

, 2 ἫΝ 
ἔχοντες οὐ βλέπετε, χαὶ ὦτα ἔχοντες οὐκ ἀχούετε, χαὶ οὐ 
μνημονεύετε. 19 ὅτε τοὺς πέντε ἄρτους ἔχλασα εἰς τοὺς 
πενταχισχιλίους, τόσους χοφίνους στλήρεις χλασμάτων ἤρατε; 

λέγουσιν αὐτῷ 4ὠδεχα. 20 ὅτε δὲ τοὺς ἑπτὰ ἄρτους εἰς 

τοὺς τετραχισχιλίους, τόσων σπυρίδων πληρώματα χλασμά- 
γ) ς Ν Ἄ; ς ’, ν. 2. 7} - - 

τῶν ἤρατε; οἱ δὲ εἶπον Ἔπτα. 21 χαὶ ἔλεγεν αὐτοῖς Πῶς 
οὔστω συνίετε; 

ιν τας 22 Καὶ ἔρχονται εἰς Βηϑανίαν. καὶ φέρουσιν αὐτῷ 
΄ - 2 Ν - 

τυφλόν, χαὶ παραχαλοῦσιν αὐτὸν ἵνα αὐτοῦ ἅψηται. 28 χαὶ 
2 ’, - - - ν- ) ἾΝ - 

ἐπτιλαβόμενος τῆς χειρὸς τοῦ τυφλοῦ ἐξήγαγεν αὐτὸν ἕξω τῆς 

106 πηΐ0] Ὅτε, 1} Βαΐοῖ, σι ΒΟ. ΙΧ, 17: 17. υπΐ6] ἔτο; ΠῸΣ δ1πθ 
Ἰὔπρσοτο μαπαβομσι μαύ ὅτε; ΠΥ ΒΟ Θ᾽ Π]]16ἢ 185 Ὑυ]ῆ]α οτὰ ἴῃ 561 ΠῸῚ γου- 
Ἰαρθ; ἴπ ϑδῖπ ΒΟΠΙ,4 [6810 65 ψοτύ ρᾶμπζ, 19 ἴΙῖὰὶ ΟΛ ἰβὺ ἄδθυ βαΐζ βδῃ - 
ἸΒΏΘΙΠῚΡ Ὑ16 ἴπ ἢ πού ρατηθπὰρ γουθιπᾶθθ. 20 Β]αΐ 85] ἄρτους ϑῖπ Ο 
ἰγὰὰ γρ --- (610. 22 ἀφηπυη)] ἔρχονται ΒΟΙ, ἴΐ νρ --- ἔρχεται. δ΄ῖη. Δ. -- 
ΒοΡδηῖη)]) Βηϑαγίαν τὰν Ὠαίδι --- Ββηϑσαϊδάν. ἍΜ ΔΒΥΒΟΠ ΘΙ 110. ἰδ 
αἴθ σοίβοηθ Ἰοβασέ δὰβ ἄοσ Τίαϊα ὀπε]ομηύ. 28 υϑέδι}}} ἐξήγαγεν οὔθΥ 
ἐξήνεγχενὴ --- αἰϊαρ]απᾶβ Ὧπ8] ἐπιϑείς; πὰ δἄγου θα] νῖθ ΧΙ, 7. Μί. 
ΧΧΥΙΙ, 1. --- ρα-α- Ὦνα - βθν:}] εἴ τὸ βλέπει --- ΟὉὮ: εἴ τι βλέπεις, 
ὕπο ἀδβ οἰ προβοηοθοπθ τὶ να νρῖ. ζὰ 1 Ο, ΧΥ͂, 15. 



ῬΡ --Ξ- 82 
958. 714 1,094 

ὉΡ ΞΞΞ 88 

1,6 95. 206 

294 Μάγοι ὙΠ]. 

ἴῃ ΔΙΡΌΠα 18, δὐ]δο]δη5 ἃ ΠΔΗΔΠΠΒ 56 1Πη05, {τ8}} ᾽ἴπἃ σὰ -τ- 
ἢγᾷ - 86 71. 24 18} ᾿βϑϑιῃ γα Π 8. ΠᾺΡ: ρβαιΠγἃ Ιη8η8, Ραοὶ 

5γ6 ὈΔΡΊΠΔΠ5 οαβαιηγα ρασοδηάδηβ. 20. βᾶΡΙῸ]] τα ο4]8- 
οἷά πδηάπη8 ἃπ8 ΡῸ ΔΙρΌΠδ 18, 188} σαίανια πη πϑϑϑῖῃγδῃ 

Δ} αἰτῶ σαβαῦ θ5 γᾶ, 18} ράβδην θαϊγ παρα 4118η8. 26 18} 

Ἰηβα 14. ἴπᾷ ἀὰ οσαγᾶδ 15. αἰβαπᾶβ: εἰ ἴῃ Ραΐα υϑὶ 8 σαροΔΙ8, 
πὶ ΤΠ αἸΡΑ15 ἴῃ βϑηητηᾷ γ 611,88. 

217 «8}} υϑ10α]8. [ΘΒ Ὸ5. Δ} 5]00Π7]05 18. ἴῃ γϑίῃϑ [Κἰβδ- 
185 Ρῖζοβ ΕἸ ΠΡΡααΒ; 18} ἃἂπᾶ γὶρῶ ἴγ8} 5100 η͵Δ 8 Β6᾽Π8 8 

αἰραμαβ ἀὰ ἴηι: ἤνᾶπ αἰρβαμα 11 ἸηΔΠη8 Υἱδᾶπ 28 Ὁ 618 

ΔΠΘΠΟ.η : ΙΟΠᾶππμθη Ρᾶπα ἀδαρ]αμα, 18} Δηραταὶ Ηθ]ΔΠ, 

ΒΠΊΔΙἢ Ρᾶη δἰπδηᾶ ῥΙαπΐθῖθ. 29 18 15. 4 ἅἋὰ ἴπ|: δΡθᾶῃ 

7118 ἤνδηδ ΠῈΚ ἸΡῚΡ νἱϑδῃ 9 

ΑμαΠαἤδπαθ Ρβᾶμῃ ῬαΙ 18 Ὁ} ἀὰ ᾿τηᾶ: μὰ 185 Χυϊϑύαβ. 

ΕΣ 5. - -Ὺ 

χώμης, καὶ πτύσας εἰς τὰ ὄμματα αὐτοῦ, ἐπιϑεὶς τὰς. χεῖρας 
2 - 2 " ΣΝ Ὑ7 , Ν 2 , 

αὐτοῦ, δττηρώῶτα αὐτὸν δὶ τι βλέπει. 24 “χαὶ ἀναβλέψας 
2, ΄, Ν 2 ᾿ς ο ς , Ἐς 
ἕλεγεν Βλέπω τοὺς ἀνθρώπους, ὃτι ὡς δένδρα ὁρῶ περι- 

΄-- Ψ , - 

χιατοῦντας. 2ὅ εἶτα πάλιν ἐπέϑηχεν τὰς χεῖρας ἐπὶ τοὺς 
2 Χ 3 - ἈΠ Φ , ΤᾺ 2 , Ὁ) 
οφϑαλμοὺς αὐτοῦ, καὶ δτοίησεν αὐτὸν ἀναβλέιναι καὶ ἀτεε- 

- ΦΧ 

κατεστάϑη, χαὶ ἐνέβλεψεν τηλαυγῶς ἅπαντας. 26 χαὶ ἀπέ- 
στειλεν αὐτὸν εἰς οἶχον αὐτοῦ λέγων Πηδὲ εἰς τὴν κώμην 

εἰσέλϑης, μηδὲ εἴττης τινὶ ἐν τῇ κώμῃ. 

21 Καὶ ἐξῆλϑεν ὃ ᾿Ιησοῦς καὶ οἱ μαϑηταὶ αὐτοῦ εἰς τὰς 
, ,ὔ - ’ Ν γ ἕω ΣΕ ῳ ἘᾺ ’ 

κώμας Καισαρίας τῆς (ιλιτύστου" καὶ ὃν τῇ οδῷ ἕπηρώτα 
Ἀ 2 “-“- 3) - 

τοὺς μαϑητὰς αὑτοῦ λέγων αὐτοῖς Τίνα μὲ λέγουσιν οἱ ἂν- 
3 Ἵ « " 2 Ψ 2 , τ 

ϑρωτστοι εἰναι; 28 οἱ δὲ ατεχρίϑησαν Ιωᾶννὴν τὸν βατῦτι- 

στήν, καὶ ἄλλοι Ἡλίαν, ἄλλοι δὲ ἕνα τῶν προφητῶν. 
Ν ἌΡ , ᾽ Αωες γ( - ᾿ , ,ὔ ΕΥ̓ 

29 χαὶ αὑτὸς λέγει αὑτοῖς Ὑμεῖς δὲ τίνα μὲ λέγετε εἰναι; 
2 κ ΣΝ ἀνε , ε , ΕΒ ον ον ἜΝ Ὸ ΄ 
«ποχριϑεὶς δὲ ὁ Πέτρος λέγει αὐτῷ “Σὺ ει ὃ Χριστος. 

------ 

26 γρίῃϑα; αἴθ παηάβοῃχ γϑῆβα, ΘΌθη80 27. 

25 αἴκγα φραβαῦ 8 γὰγ}}}] ἀπεχατεστάϑη (οἄογ ἀπεχατέστη ); α[ίτα 
πες ἄπο ---, Μ10 1Π|, δ ραβίοΡ αἴϊτα ἀπεχατέστη. 26 πὶ τιαππππη 41}818] 
μηδὲ εἴπῃς τιγί, 5. τὍ7ὦὰὺ δ. Υ, 46. 27 αἰβαπᾷ τι} τηδη8 υἱβ8η} μὲ λἕ- 
γουσιν οἱ ἄνϑρωτσιοι εἶναι; αὐνγοϊομοπᾶο ὙγΟΥ βίθ!]πρ, ἀαρορθη 29 ρὍΠδι 
ΘΠ βΡΥΘΟΠοη4. 29 ἀπαμα ἃπαρ. βὰη}] ἀποχριϑεὶς δέ δῖπ ΟἿ ἐΠ --- χαὶ 
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80. 11} ἔΔαΣ δ} ἴπὶ οἱ ΔΉ ὯΙ αΘΡοὶπα ὈΪ πᾶ. 9891 18} 
᾿ ἀπσαμη Ια ΙΒ] ἰῃ5 Ραΐθὶ 5ΚᾺ] 5118. πλὰπ5 ἢ]ὰ γἱηπδη, 18} 

πβκΚίαβα 5ΚῸΪἀ5. ἰδύ ἔγαγη Ῥαϊη) 5] ηἸβύδ ι 181} βΪπὶ Δ ϊδύδ 
δυάδι ἰὰΐ ὈΟΚαΥ] μη ἰὼ ἢ} πιβαϊ πᾶ 8} ἃ. ῬΥΪΠ5 ἀδρΔΠ8 
πϑϑίδηδη, 892. 18} ϑυ Κα ρα Ρα Ραΐα νασγαὰ τοαϊ]αλδ. 

{8} Αἰ Πα 45 ἱπὰ Ῥαϊίσιβ ἀπραπη πα θα δα ᾽ἰηἃ. 88. 1} νὰ --ς 84 
ἰἴβ. σαΥ Δ] 45. 51 Κ 78}. σ ΒΑ Πγ Δ Π 5. ΡΔΠΒ ΒΙΡΟΠΊΔηΒ ΒΘ ΠΔΠ8 
ἃ ηαἀθαϊῦ Ῥαϊΐγαι αἰρβαπαβ: σαρο' ΠΥ τη, βαΐαπα, ππὺθ ηἱ 

ἔγᾺ Ρ]18. Ραΐϊπὶ σα Ρ5. ΔΚ Ρδ]Π} ΠΙΔΠΠ6. 

94. 92} αὐμαϊξαμβ ΡῸ ΤηϑηΔρ ΘΙ ΤΡ 5]ΡΟΠ]Ά ΠῚ ΒΘ] ΔΊ] Ρ9 --- 8ὅ 

(ΠᾺΡ ἀὰ ἴπ|: 8861] ΥὙ1}1}] ἃν 1185 Ἰαϊβύ]δη, ἰπυ]δ] 51Κ 51108η ἀν Εἰς ἢ 
788 πἰτηδὶ ρα ]σαη βοπᾶπδ 18} 1] δἐ)αὶ τ] κ. 856. 8861 411185 ΥὙ1}} 
βαῖγαα βοῖηδ ΟὩ ΠΑ Β]ΔΠ., γΓδα ΒΌ6 10 1281]; 10 5861 {γα 1506 10 581- 

γα αὶ βϑίηδὶ ἴῃ τηθίηᾶ 18} ἴῃ ΡΙΖ08 δἰναροΘ]] 08, ρα Π85}}0 Ρο. 

᾿ Ν τς Ἡ ᾽ 2 - ς! Ν , Ν ) - 
᾿ 80 χαὲὶ ἐπετίμησεν αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ λέγωσιν “τερὶ αὑτοῦ. 
; ΝΜ ἢν ξ ΄ 2 Ν ω - Ν φςν Φ δ , 

ὲ 81 χαὶ ἤρξατο διδασχειν αὐτοὺς οτι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνϑρώ- 
- 2 - “ 

ὲ σου σπτολλὰ παϑεῖν καὶ ἀποδοχιμασϑῆναι ἀττὸ τῶν πρεσβυ- 
2 - 

᾿ τέρων χαὶ ἀρχιερέων χαὶ γραμματέων χαὶ ἀποχτανϑῆναι καὶ 
μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀναστῆναι, 82 χαὶ παρρησίᾳ τὸν λόγον 
ἐλάλει. ᾿ 

Ἀ νι « -ω 

Καὶ προσλαβόμενος αὐτὸν ὃ Πέτρος ἤρξατο ἐπιτιμᾶν 
Ὄ. κα ς ΦΑΡᾺ Ν ἘΨΥΣ Ν Ν ᾿ 2 - 

αὑτῷ. 88 ὁ δὲ ἐπιστραφεὶς καὶ ἰδὼν τοὺς μαϑητὰς αὐτοῦ 
ἐπετίμησεν τῷ Πέτρῳ λέγων Ὕπαγε ὀπίσω μου, σατανᾶ, 

’ 2 - - “- ) ν - 

ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ ϑεοῦ ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνϑρώπων. 
84 Καὶ προσχαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαϑηταῖς 
- π 2 - ) ὮΝ »Ἑο 

αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς Ὅστις ϑέλει οτιίσω μου ἀκχολουϑεῖν, 
2 2 2 .- 

ἀπαρνησάσϑω ξαυτὸν χαὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ χαὶ 
7 [4] 2 - 
ἀχολουϑείτω μοι. 8ὅ ὃς γὰρ ἄν ϑέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ 

- 2 , : ΤΟΥ, « “ΩΝ ) ,ὔ Ν τ 5 - 

σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν" ὃς δ᾽ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ 
-“ -“ 7 2 

ἕνεχεν ἐμοῦ χαὶ τοῦ εὐαγγελίου, σώσει αὑτήν. 836 τί γὰρ 

88 Ῥαῖϊίγιι, πῖομύ Ῥαϊΐγχαι, πιὸ ΟἿ, Δηρθθθη, παῦ αϊθ ΒΔ ἀβουΥ ΠὉ. 

ἀποχριϑείς, ἀποχριϑείς. --- ϑοοίΐοι 88 Ὀορίππί οὶ ΤΊΒΟΒοπάουῦ πὶ 
ὙΕΙΒ 50, θ᾽ ἴῃ Ὁ 7, Ὑ16 ὨΙΟΥ͂, τηϊύ Υοϑροπάθηθ. 81 5].υ]5 150] ΖαροβοίίΖ, 
γ6]. Οατίπηπι ὅτ. ΤΥ Ρ. 59. 88 10 18] ὁ δέ δία ΒΟΌΙ, {ὃ} γρ -- ὁ δὲ 
᾿Ιησοῦς ΑΚ΄. 84 Ἰαϊδίαπι ἀχολουϑεῖν ΟἿ) [ὑπὸ γρ --- ἐλϑεῖν. 88 ἱἷἰπ 
ΡΊΖο08 αἰγαρβ6170η5}7 τοῦ εὐαγγελίου; αἰνᾶρρο1]ο παῦ ΠῸῚ Ποῦ υπὰ Χ, 29 
ἄρῃ ἀγκοὶ; ΧΙΥ͂, 9 δύ 80 αἰγαρρβοὶο --- τὸ εὐαγγέλιον τοῦτο; ἵπ ἰ50 
Ζυροδοίζί. 
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856 ἔνᾷ δκΚ θούθὶρΡ πηϑηπδηῃ ἰὰ θα] σαροῖσαὶν ρᾶπὰ [αϊγῆνα 
ΔΠὰπα 18} ΘΆΒΙΘΙΡΘΙΡ 511 ϑ8ῖναὶδὶ ϑθῖπαὶ ὃ 857. δρᾶ ᾿γἃ 
ΟἿΡΙΡ πηᾶπηϑ, ᾿πτηδ 461 ϑ8 18 1058 ΒΘ᾽ Π8 1208 ἢ 

Ρ -- 86 88 Ὁπἴθ 8861 5Κδηῃαῖθ 511 τηθῖπα 18} νϑαγθ χη61Π81Ζ6 

ΜΕΘ4 ΠΟΘ ἢ ρΆΡΔΌΥβαὶ Ρίσαὶ Ποιϊποπάθίπ 18} {ταυδασ μοι, 8} 5.ΠῈ8 
τη 85 ΒΚΘΙΔΙΡ ΒΚ 15, Ῥᾶη αἸΠ1}Ρ ἱπ γα]ρᾶὰ αὐ η8 561η15 ΤῈ] 

ΔΘ ΟῚ] 1) βα]Π) ὙΘΙΠ 811. 

Ρ2 -- 81 ΙΧ, 1 484} αἀἂρ αἀὰ ἴπ: διηθηῃ αἰβὰ ᾿ΖΥ]5 βαΐθὶ 51πα βαπηδὶ 

[6 98 126 Ποῖ βίδηαἀδπάδηθ βᾷϊ 1261 πὶ] Κϑιβίαπα ἀϑαρϑαθ, απὖθ 

ΘαΒαΙΠγ8η 4 Ρ᾽παϊηαθϑ οἵἹΡ5 αὐϊηδηδηῶ 1η τηδηΐα!. 2. 18} 

αἴαν ἀδρδη8 581Π58 σϑηδηι [6588 ΡαΙδγαι 18} [ἀκορὰ 14 [ΟΠ Δη- 

Π6Η, 7188 αι! ἴῃ5 8η8 [αι τοτηἱ ΠδῸἢ) 5 Π61Ὸ δἰπαη8, 188 

Ἰητη δ᾽ 41ἋὯῷ 51Κ ἴῃ Δπαγδ! 0] ἰΖθ. 8. 718} ναβϑί]ο8. 15. γα 

σἸΠ] Δ ἀ θ᾽ η8 ἢνοὶΐοβ 5716. 5ΠΔΙΥΒ, Β5υΔ ΘΙ ΚῸ8. 506. γὉ]]ΔΥΘΙΒ 
ἃ πᾶ Αἰ γΡαὶ πὶ τηδρ σϑ Πγο] 78. 4 1811 αὐδαρὶθ8 γῶ} ἱπὶ Ηθ- 

9 ͵ Ν ΡῚ ἈΝ. ’ Ν ’ὔ ο Ἂ 

ὠφελήσει τὸν ἄνϑρωπον ἐὰν χερδήσῃη τὸν χόσμον ὃλον καὶ 
: - - ὕ 2 

ζημιωθῇ τὴν ᾿νυχὴν αὐτοῦ; 81 ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλ- 
- - 2 - 

λαγμα τῆς ψυχῆς αὑτοῦ; 
88 Ὃς γὰρ ἑπαισχυνϑῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους ἐν τῇ ὃς γὰρ ἐπαισχυνϑῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους ῇ 

- -ῳ , Ν { - Ν » - 

γενεᾷ ταὐτῃ τῇ μοιχαλίδι χαὺ ἁμαρτωλῷ, χαὶ ὁ υἱὸς τοῦ 

ἀνθρώπου ἐπαισχυνϑήσεται αὐτόν, ὅταν ἔλϑη ἐν τῇ δόξῃ 
"Ὁ - - 2 - 

τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων τῶν ἁγίων. 
Φ ΄"“-Ὁ - 

ΙΧ, 1 Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσίν 
τινες τῶν ὧδε ἑστηχότων οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται ϑανάτου, 

ἕως ἂν ἴδωσιν τὴν βασιλείαν τοῦ ϑεοῦ ἐληλυϑυῖαν ἐν δυνάμει. 
2 χαὶ μεϑ' ἡμέρας ἕξ παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦς τὸν Πέτρον 

Ν Ν 3 οἾ 2 ΕῚ 

χαὶ τὸν Ἰάκωβον χαὶ Ἰωάννην, καὶ ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς ὅρος 
ς ᾿ ἘΣ ΚΠ, ᾿ ᾿ , υ 
ὑινηλὸν χατ᾿ ἰδίαν μόνους, καὶ μετεμορρωϑὴ ἕμπροσϑὲεν 

- ᾿ Ἁ }] - 

αὐτῶν. 8 χαὶ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένοντο στίλβοντα λευχὰ 
Σ - - 2 Ρ 

ὡς χιών, οἷα γναφεὺς ἐπὶ τῆς γῆς οὐ δύναται λευχᾶναι. 
Ρ] »-»" »"Ὃ Ἦ »-Ὁ 

4 χαὶ ὥφϑη αὑτοῖς “ΠΙλίας σὺν ἹΠωσεῖ, χαὶ ἦσαν συλλαλοῦν-- 

ΙΧ, 1 ἱχοὶ; ἀ16 πη αβοθΥ 1Ζ6. 

ΙΧ, 1 Ῥαΐ 1261] οἵτυνες; Ῥαὶ ᾿ἰϑὺ ΘΙ ἀπραββοη Ὠἰηχαροβούχύ, 5, σὰ 
Ὁ]. 1Π, ὅ, 8. Ἀγνοϊὶίο5] λευχά “1 532] --- λευχὰ λίαν, 
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Ἰὰ8 τὴὶρ Μίοβο, Ἰὰ νϑϑὰῃ ΤΟ] ἀδ}8 Π}1} Ιοβϑα. ὅ 18} 

ΔΘ Πα 5. Ῥαϊίγιβ αἀὰΡ ἀὰ ᾿θϑαδ: Τα 61, ΡῸΡ δύ ὉΠΒ18. ΠΟῪ 

γίβαμ, ἰἃ ἢ σα Υ ἈΚ]. ἘΠ] η8. ΡΥΪΠ8, Ρὰ8. αἰπᾶηα 18} ΜΟΒΘ 
αἰπᾶπα 8 ἃἰμπᾶπα Ηθ]])ῖη. ὁ. πὶ 8δΚ υἱβϑδϑὰ νὰ το] 64]; 

γΘΒῸ ΔῈΚ πϑαρὶαϊ. 7 18} γα} ΜΠ] Πα αἰ Βα ἀν] 15. πη, 

8} αδπὶ βΕ1 0 πα τι Ῥαϊηγηα ΤΠ] ΐη : 88 δῦ ΒΌΠΙΙΒ. ΠΊΘΙΠΒ 88 

᾿αθα., βαιηπηὰ Πδιβ]αῖ]θ. 8. 78}} πὰ κ8 ̓ ηβα γα πάδη8 ηἱ βᾶπᾶ- 

β ΒΘ Ὶ Ρ5. δἰππομπ ΘΆΒΘΙΥ ΙΝ, ἃ1]ὰ [658 αἰπδηδ τη} 518. 9. ἀΔ]ᾺΡ 
βὰῃ αἰρασραπάδιῃ ἴῃ αἵ Ρδπηὰ [αἰγριηα., Δη Δ πὶ οἱ 

ΒΠ ΠΗ αι εἰ ΒΡ᾽Ποα θα οίπα Ραῦθὶ ραβθηγιῃ, πἰδὰ ὈΪΡ6 ϑ|πι8 
ΤΠ] Π5 15. ἀἀῸ ΡΠ) ἀβ5 00]. 

10 94} Ραΐὰ ναῦγὰ Παραϊἀθάπη ἀπ 518 1880, 801Π]8}- ρῃ -- 88 
ἀλη νὰ ἰδὲ βαΐα 8 ἀδαβαϊηὶ πϑϑύδηάδῃ. 

11 948} ἴτοηππ ἴπὰ αἰβαμάδηβ πηΐθ αἰραπμα ῥα] ὈΟΪΚΔΙ708 ΡΡ -- 89 
Ραΐοὶ Ηθ6]188 5ΚᾺ}1 αἰπηδη [Δα }}158. 12. 10 156. Δα ἤδη 5. 48} 
ἀὰ ἰπι: Ηθ]185. βυθρᾶιἢ αἰμηδη 415 Δα} 15 αἰτα σαθούθι Ρ 8118: 

» - Ἀ 2 - 3 - 

τες τῷ Ιησοῦ. ὃ χαὶ ἀποχριϑεὶς ὃ Πέτρος λέγει τῷ Ἰησοῦ 
Ῥαββεί, χαλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι, χαὶ ποιήσωμεν σχηνὰ βεί, χαλὸν ἐστιν ἡμᾶς ὧδὲ » χαὶ ποιήσωμεν σχηνὰς 

- Ν , Ν - ὔ Ν᾿ ; ; ϑ Ἁ 

τρεῖς, σοὶ μίαν χαὶ Πωσεῖ μίαν καὶ Πλίᾳ μίαν. 6 οὐ γὰρ 

ἤδει τί λαλήσει" ἦσαν γὰρ ἔκφοβοι. Ἴ καὶ ἐγένετο νειρέλ ,; Β.) ᾿ γὰρ ἔχ ᾽ γ ΕΔ 
᾿] , 2 - Δ ἘΩ͂ ΛΟ Υ ο- , ΣΝ, 
ἐπισχιάζουσα αὑτοῖς, χαὶ ἤλϑεν φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης Οὗτός 

ς 2 - 

ἐστιν ὃ υἱός μου ὃ ἀγαπητός, αὐτοῦ ἀχούετε. 8. χαὶ ἐξάστινα 
,ὔ 2 ,ὔ ᾿] Ὁ} 2 Ν Ν ᾿ τω ’ 

σεριβλεινάμενοι οὐχέτι οὐδένα εἰδον, ἀλλὰ τὸν Ἰησοῦν μόνον 
-»" 2 -“᾿ 5] Ὁ 

μεϑ'’ ἑαυτῶν. 9 χαταβαινόντων δὲ αὐτῶν αττὸ τοῦ ὄρους, 
2 » «“ Ἵ 

διεστείλατο αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ διηγήσωνται ἃ εἶδον, εἰ μὴ 
ὅταν ὃ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ νεχρῶν ἀναστῇ. 

7: ,ὔ -Ὁ 

10 Καὶ τὸν λόγον ἐχράτησαν ττρὸς ξαυτοὺς, συγζητοῦντες 
τί ἐστιν τὸ ἐχ νεχρῶν ἀναστῆναι. 

" ’ὔ Ν 

11 Καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν λέγοντες ὅτι λέγουσιν οἵ 
- ͵ ς - -Ὁ - 

γραμματεῖς ὅτι “Ηλίαν δεῖ ἐλϑεῖν ττρῶτον. 12 ὃ δὲ ἀποχρι- 
κ ἥ 2 - »-»Ἢ 

ϑεὶς εἶπεν αὐτοῖς “Ηλίας μὲν ἐλϑὼν πρῶτον ἀποχαϑιστάγει 

ἱ 8 ΑἸππο τη ; αἴθ Παπαβοητ Ὁ αἰπομαῃ: σαουϑύ βέαπᾷ δἰποϊ ΟΠ ; ἴΠ0 
ἰδέ διδγδαϊτί. 12 Ηθ]145 βυθβαυ, ἀϊθ Βάβοῖσ, α. Τρρϑίσόπι Η 6118 βυθρθδαῖ. 

7 58] οὗτος δίπ ΒΟ -- λέγουσα οὗτος, 8 4114] ἀλλά οὔοτ εἰ μη} 
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78 ναῖνα ΘΙ} δῦ ὈΪ Β.ΠῸ Π]ΔΠ8 6ἱ τηϑπᾶρ Ὑἱπηδὶ Δ} 

ἔα 8 γα ρα] 19. ΔΚΟῚ αἱρᾷ ᾿Ζ2Υ]8 βαΐθὶ 1ὰ ΗΘ]188 81, 
781 σαἰαγἀθάπῃ πητηὰ ὅν ἢἰὰ ὅγ6 νυ] αἀθάπη., βγάϑυθ σϑιη6}}}0 
ἰδὺ Ὀ1 1Π8. 

σ-Ξ- 90 14 8} αἰτηδῃαβ αὖ ΒΙροη]Δ 1 ΘΆΒΔΠΥ ἢ]ὰ Ἰηϑπδρ θη 

1η8 18} ὈΟΪΚΔΙ]Δη8 50 ἈΚ] Πα η8. τ] Ρ ἴῃ. 15. 181} βιπϑαὶν 8118 
ΤηΔη 80 61 ΟἸ ΒΔ Πγ Δ Π 485 ᾿ηδ ΠΟ ΙΒποἀθ πη, 1411 ἀπ ππδη 8 8 

ἰπγίθαη. ἰπᾶ. 10 18} τ} Ρᾷπ5 θοκαι]απδ: γα 501κοὶρ τὴὶρ ] 
βαΐγ ὃ 

δ: 5.91 117 498} Δα Πα ἤδη 15 115. 118 θ᾽ Ζδ] ΤΠ 861 680 : [888], 

Το 99 νγαπία. βαπα πιοίπαπα ἀὰ Ῥα5, Βαρδηᾶδιν ΠΤ δ ὉΠΙΟΘ]Δη- 

ἀλη; 18 1Δ}} ῬΙΒΗ γαῖ 6] πᾷ σα Π]Ρ, σαναῖγΡὶΡ ἴπδ, 78} 

ἢγΔ}]1Ρ 148 ᾿ἸαδῈΡ ὑππθαη8 861 Π8 8 18}} σαβύθαγ}; 18} 

4} 5]ροῃΊδιῃ βοίμδὶπη οἱ πα τ] οῖπδ ἴπ8, 18} ἢ τηδηΐθάᾳῃ. 

.-ὄ-ὄ....-ς. 

σιάντα᾽ καὶ στῶς γέγραπται ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἵνα 
πολλὰ πιάϑῃ χαὶ ἐξουδενωϑῇ; 18 ἀλλὰ λέγω ὑμῖν ὅτι ἤδη 
Ἡλίας ἐλήλυϑεν, καὶ ἑπιοίησαν αὐτῷ ὅσα ἠϑέλησαν, καϑὼς 
γέγραπται ἐπ᾽ αὐτόν. 

14 Καὶ ἐλϑὼν πρὸς τοὺς μαϑητὰς εἶδεν ὄχλον πολὺν 
ε΄ περὶ αὐτοὺς καὶ γραμματεῖς συνζητοῦντας αὐτοῖς. 18 καὺ 

“ξ ρὐϑέως πᾶς ὃ ὄχλος ἰδὼν αὐτὸν ἐξεϑαμβήϑη, καὶ προστρέ- 
χοντες ἠσπάζοντο αὐτόν. 16 χαὶ ἐπηρώτησεν τοὺς γραμμα- 
τεῖς Τί συνζητεῖτε πιρὸς αὐτούς; 

17 Καὶ ἀποχριϑεὶς εἷς ἐχ τοῦ ὕχλου εἶπεν 4ιδάσκαλε, 

ἤνεγχα τὸν υἱόν μου πρὸς σέ, ἔχοντα πνεῦμα ἄλαλον. 18 καὶ 
ὅπου ἐὰν αὐτὸν καταλάβῃ, ῥήσσει αὐτόν, καὶ ἀφρίζει καὶ 
τρίζει τοὺς ὀδόντας αὐτοῦ καὶ ξηραίνεται" καὶ εἶπον τοῖς 

--.---οο--. 

18 υδάγϊθοῖηπα, αἀἰθ μαπάβομυῦ πἀπᾶ ἀϊθ ΠΟΥδαΒΡΘΌΟΥ ἅιββον Μαβ8- 
Ἰη8Π ἸΒαΤΘΙ 6118. 

12. 74} Ὠγαΐῖνα] χαὶ πῶς -- καϑώς Δ. 18 10] ἤδη; πὰ ΟΥ̓ χαὶ 
Ἡλίας ἤδη, ἄϊο ἄρτίροπ χαὶ ὩἩλίας; νυ ΒΥΒΟΒ ΘΙ Π] 10} ἀπᾶάθταμρ' πδΟᾺ ἴ. 
14 Π]ὰ πιαπαροῖη8} ὄχλον πολύν, ΔΌΜ ΘΙ θη 4θ ὑγουύβύθ!πιπρ (ἀπο Μ 
πολὺν ὄχλον). 1 ἀυνϊππαῃδη85] προστρέχοντες --- Α προτρέχοντες, Ὁ 
σιροσχέρογτες, 8.0 [3]. ραυάθπηίοβ. 10 πὶὶΡ Ραϊπι] πρὸς αὐτούς ΒΟῚ, --- 
πρὸς ἑαυτούς, ἐν ὑμῖν (ἰμύογ νο8). 18 πδαυθοῖπα 1π8] αὐτὸ ἐχβάλωσιν, 
ΑΜ οἰ Ομθπᾶθ τουίο!]απρ τη 10} γρ. 
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19 10 15. ἁμα Πα ἼΠλ8. ἴῃ ἀΡ: ὁ Καμὶ ὈΠρΆΙΔΙθ] απο, ππᾶ 

ἤγὰᾷ αὖ ἰχυὶβ 57 ὃ ἀπ ἤγὰ βαϊαὰ ἰχυὶβ ὃ θαυ} ἱπὰ ἀπ Π]]8. 

20. 1} Ὀταίθαπῃ ἴπὰ αὖ ᾿πηπιὰ ; 18} σα Βα Πγ ἃ Π 8 ἴπὰ, 88Π- 

βαῖϊν 5 ἢ πιὰ ἰδ πὰ, 14}1 ἀν πβαη8. ἅμ ἰγθὰ γα] ν]βοαἃ 
Ἀγ θ]απβΒ. 21 181} ἢ Ρᾷπὰ αὐδὰπ 18: ἤγδπμ ἰᾶρρ 16] ᾿ἰδὺ 

οἱ Ραΐα γὰρ ᾿πητηὰῦ ἴθ 15. ΠΡ: 08 ὈΔΓΠΪ57]ὰ. 22 8} υἷα 
ἰηὰ ἰὰ ἢ ἴῃ ΤῸ: αὔγαν 181} ἴῃ γαΐο, οἱ ἀϑα δύ! 4641 Ἰπηχηδ,, αἰκοὶ 
7 θαὶ τηᾶρθὶβ, ἈἿΠΡ ἀηϑαᾶγὰ ρᾺ]Θ] β] 5. πη818. 28. 10 [6588 

|ὰΡ ἀὰ ἴπηπια Ραΐα Ἰᾶθαὶ πὰρ οὶ ΟΠ θ] Δ ; Δ11 αὐ τηδῃ οὶρ' 
Ραμ ΘὩΪἸ ΔΕ] πη. 24 18} ϑαηϑαῖὶν ὉΓΠΤΟΡ]ΔΠμ45. 5ὼ αὐΐα 
ΡῚΒ ὈΔΥΠΙΒ τὴ]ρ ἰρΎΙη (ΠᾺΡ: φοὩ] Δ] ; 110 ΤΠ θ᾽ Πδ12Ζ05 ἀπρᾶ- 

ἸΔῈ ῖπα15. 26 σαΒΑΙ ΠΥ πθ Ρᾷῃ [ο88 βαΐθὶ βϑιηῦ ΤΠ 
τη πΠᾶσ οὶ, οδῃ νοῦ ἀἃ ΔΠΠΪη ΡαΙη πὰ ἘΠΉΥΔΙΠ]1η αἰραπμαθ ἀὰ 
᾿πητπᾶ: Ρὰ ἃμπηὰ μὰ Ὁπτοα]απθ 1811 θαῸ}5, 1Κ Ρὰ5 δπαθὶ πα, 

»-"Ὕ 2 2 ς 

μαϑηταῖς σου ἵνα αὐτὸ ἐχβάλωσιν, καὶ οὐχ ἴσχυσαν. 19 ὃ δὲ 
2 Ν ) »-" , Ξ᾿ δύν ντον ο τ Ν 
ἀποχριϑεὶς αὑτοῖς λέγει 42 γενεὰ ἄπιστος, ἕως πότε πρὸς 

" , 2 Ὁ 

ὑμᾶς ἔσομαι; ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν; φέρετε αὐτὸν πρὸς 
͵] ν, Ἴ - ΜΙ Ν 5 ,ὔ ᾿ 2 Ἀ 2 ’ 

μέ. 20 χαὶ ἤνεγχαν αὑτὸν πρὸς αὑτον᾽ καὶ ἰδὼν αὑτὸν, 
7 - 9 

ευϑέως τὸ πνεῦμα ἐσπάραξεν αὐτόν, χαὶ πεσὼν ἐπὶ τὴς 
γῆς ἐχυλίετο ἀφρίζων. 21 χαὶ ἐπηρώτησεν τὸν πατέρα αὐτοῦ 

“ο ζ; - ἊΥ 

Πόσος χρόνος ἐστὶν ὡς τοῦτο γέγονεν αὐτῷ; ὃ δὲ εἶστεν Παι- 
’ Ν , ΦΡΟΥΝ ΣῊΝ ἸΒΟῚ Ν - Ὕ Ν Ἔν 

διοϑεν. 22 χαὶ πολλάχις αὑτὸν καὶ εἰς τὸ τοῦρ δβαλεν καὶ εἰς 
, ΓΝ 2 
ὕδατα, ἵνα ἀπολέσῃ αὐτόν, ἀλλ᾽ εἴ τι δύνασαι, βοήϑησον 
ς»" ς - ) - εΥ̓ 2 - 

ἡμῖν σττλαγχνισϑεὶς ἐφ᾽ ἡμᾶς. 28 ὃ δὲ Ἰησοῦς εἶττεν αὐτῷ 
ἈΝ γ -“ , Ὁ 

τὸ Εἰ δύνασαι πιστεῦσαι" πόάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι. 
ν 3ὴ 7 , ς Ν - , Ἀ , 24 χαὶ εὐϑέως χράξας ὃ πατὴρ τοῦ παιδίου μετὰ δαχρίων 

Ἃ ,ὔ - 2 9 

ἔλεγεν Πιστεύω" βοήϑει μου τῇ ἀπιστίᾳ. 20 ἰδὼν δὲ ὃ Ἴη- 
σοῦς ὅτι ἐπισυντρέχει ὃ ὄχλος, ἐπετίμησεν τῷ πνεύματι τῷ 
2 ,ὔ , ὅδῳ, τὰν Ν - ἘΠ ΤΕΡΑ Ἀ , 
ἀχαϑάρτῳ λέγων αὐτῷ Ἰὸ πνεῦμα τὸ ἄἃλαλον καὶ κωφόν, 

, ͵ ' 2 - 

ἐγώ σοι ἐπιτάσσω, ἔξελϑε ἐξ αὐτοῦ καὶ μηχέτι εἰσέλϑης εἰς 

20 γναϊνγϊβοᾶα; ΟἹ, ἱπὶ ἰοχύ σνδὶγποᾶα (γομ ν]νἦαπ, Μ10 δἰμναρηδῃ 
γσῃ δἰ γαρ]απ τ. 8ἃ.}, Ἰοάοοι τἄυχην Τιὕθ6 ΟΥ. Ρ. 124 ἀϊ6 πιδρ]] οηΚοῖῦ νὸπ 
γα]νίβοη (γρ]. Πα ]Ζοπ) οΐῃ. 

᾿ 22 ΝΔΟῊ 184041 [610 τι, 2ὅ Ῥὰ δπιαὰ θὰ τπητοα]απαᾶβ 148} θΔ0}8] 
τὸ πνεῦμα τὸ ἄλαλον χαὶ χωφόν; ὕἅδογ Ρὰ -ς τό 5. σὰ Μί. ΥἹ, 9, υπᾷ 
ἄθεον ἀϊθ βίασΚθ ἴοσιη Ζζὰ Μί. ΧΙ, 2. 
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πϑσαρο 5. βαΙ 1) 18 }} βα ΠΔΒΘΙΡ8 ὨΪ οΆ 6108 18 ἴῃ πᾶ. 26 18} 
ΠΤΟΡ] Δ 45. 11 ἢϊαὰ ἐδῃ])απ 8. ἴπὰ 514 476: 181 να} 5016 ἄδαβ58, 
ΒΥΆΒΥΘ ΤΠ ΠΔΡῸΪ ΠΘΡαΠ βαΐθὶ σαβυα]. 27 10 [Θϑ8 ππᾶρτοὶ- 

ΡΠ 45. πὰ Ὁ Πᾶπᾶάδι ΥΓΙΒ1 48. ἴπα, 18} ἀϑδίορ. 
γ8--- 93 28 “41. ΘΔ] ΘΙ ρα μαδη ἱπᾶ 1ἢ σ͵, ΒΙΡΟΠ]Ὸ5 15. [ΓΘ ΠΠ 1πἃ 

ΒΌΠΑΙΟ: ἀπῆν 615 ΠῚ τηδη θ ΠῚ ἀϑαγθῖθαη βᾶηαῦ 29 ἸΔἢ 

|αὰ} ἀὰ ἴχη: βαΐα Καμπὶ 1 γαὶηἶδὶ Πἰ τηᾶρ' πϑρᾶροαῃ πἰ08 ἴῃ 
ὈΙαΔΙ 14} [δύ η]8. 

γ᾽ ΞΞ 98 90 98} 7 ργῸ ἀϑραροδηάδηβ ἸΔα]Θ πη. Ρα1}Ὲ θα 
ΠῸ ΤΟΥ ΤᾺ} αἰ γα οἱ πγὰβ Υἱϑθθαϊ; 81 παΐθ [αἰδίάα ΒΙΡΟΠ]Δ 8 861- 

Π8η8., 78 ὉΡ ἀἃ πὶ βαῦθὶ 51 Π 5 Ἰη8η8 αἰριθαᾶδ ἴῃ ΠΠΘΌΠ5 
ἸΏΔΠΠΘ, Δ δα Πη8 6 ᾿πητηϑ, 781} 86 15 0105 ΡυΙα] ἢ ἀᾶρα τ|8- 

βίδα]. 82. 10 οἷϑ. πὶ ΠΌΡαμ Ρδημηὰ νϑυγᾶδ, 181} ομ θάπῃ 
ἴη8, [τ] Ππᾶη. 8.8. 181 481 ἴῃ Και Πδ ΠῚ. 

γὰ --- 94 98} ἴῃ σαγᾶδ αυμηδη8 ἢ ἰη5: ἤν ἴῃ Υἱρᾶ 1010 ᾿ΖΥ18 

1550. τη ο 6} ὃ 

2 « 2 -" 

αὐτόν. 26 χαὶ χράξαν χαὶ “πολλὰ σπαράξαν αὐτὸν ἐξῆλϑεν" 
ὙΠ Σ ς Ν᾿ ’ ο Ν , ζω 9. ἐν 

χαὺ ξγένετο ὡσεὶ νξδχρος, ὥστε “τολλοὺς λέγειν ὅτι ἀπτέϑαγεν. 
ς 2 - 2 - Ἁ 2 ’ 

217 ὁ δὲ ]ησοῦς χρατήσας αὐτὸν τῆς χειρὸς ἤγειρεν αὑτὸν, 
" 2 , 

καὶ ἀνέστη. 
2 Χ ΕΞ « 

28 Καὶ εἰσελθόντα αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον, οἱ μαϑηταὶ 
2 ΟΜ ’ ΟΝ ) 59] ᾿ ᾿ς -" 2 32 ἐ αὑτοῦ ἐπηρώτων αὐτὸν χατ᾽ ἰδίαν Διὰ τί ἡμεῖς οὐκ ἡδυνη- 

»ο-Ο ΠῚ 2 - - 

ϑημεν ἐχβαλεῖν αὐτό; 29 χαὶ εἶπεν αὐτοῖς Τοῦτο τὸ γένος 

ἐν οὐδενὶ δύναται ἐξελϑεῖν εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ. 
80 Καὶ ἐχεῖϑεν ἐξελϑόντες ἐπορεύοντο διὰ τῆς Γαλι- 

λαίας, καὶ οὐκ ἤϑελεν ἵνα τις γνῷ 51 ἐδίδασχεν γὰρ τοὺς 
7 - - «" - ) γ΄ 

μαϑητὰς αὐτοῦ, καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ὅτι ὁ υἱὸς τοῦ ἀνϑρώτπου 
ΝΑῚ 2 - -» , 

παραδίδοται εἰς χεῖρας ἀνθρώπων, χαὶ ἀποχτενοῦσιν αὑτὸν, 
" 2 Ν - ΄, χαὶ ἀποχτανϑεὶς τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστήσεται. 82 οἱ δὲ 

2 , «“" Ν “Ὁ 2 - 

ἠγνόουν τὸ ῥῆμα, καὶ ἐφοβοῦντο αὐτὸν ἐπερωτῆσαι. 88 καὶ 
; 
ἦλϑεν εἰς Καφαρναούίμ. 

Καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ γενόμενος ἐπηρώτα αὐτούς Τί ἐν τῇ ᾿ ΘΒ υθ, Πρ 9 ) 
ς » Ν [4 ον [δ 

ὁδῷ πρὸς ξαυτοὺς διελογιζεσϑε; 

26 τηᾶπᾶρα} πολλούς οὔον τοὺς πολλούς" γ9]. Βο. ΧῚΙ, δ᾽ πιδμᾶ- 
δαὶ οἱ πολλοί απᾶ [1 Ο. Χ, 117 Ραὶ ΤΠΔΠΑΡΆΠΒ οἱ πολλοί. 80 ἰάΔἀ]οἀυΠ] 
ἐπορεύοντο ΒΤ. ἃ οὗ -- παρεπορεύοντο. 88 αϊαγπαῦα  Καφαρναούμ 
βίη ΒΡ ἴὖ νρ --- Καπερναούμ. --- ϑροίϊοπ 94 Ὀθορίππῦ Ὀρὶ ΤΙβοποπάοτί 
τηῖύ χαὶ ἦλϑεν, 



᾿ 
ος 
ξ 
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84 ΤΡ οἷβ βἰαγαϊάθάπη; ἅτ 518. ΤλΪ880. ΠΟΥ ηπ ἢ ἢν 8}}18 
χη ϊβίβ γ 8]. ϑῦ ἃ βιἰδ πη 8 αὐνορίἀὰ Ρὰπ8 ὑγα} 7} Ὁ 

ἀὰ ἴμ: αὶ ᾿νὰβ ὙΠ {γα]δβ. υἱβὰ, 51]1 ἃ]]α]χθ Αἰ 1508 

78}. ἃΠΠ1αῖπι μα θα] 8. 80 18}} πη πβ θᾶ. σαβαῦἀα [ἃ ἰπ 

τα] ἴῃ), 18} ἃπὰ ΔΥΤΏΪΠΒ ΗΠ] 5. ἰΐὰ 4} ἀπ ἴπ : ὃ 7 586] 

ἃἰὴ ΡῖΖ6 βγδ θ᾽ Καὶζθ θᾶ η0 ἃπαμὶτηῖ}ρ ἅμα ΠΔΠ.ΪΠ 1] ΘΙ ΠΔΙ]η8, 
τ Κ ἈΠ ΠΡ. 

8} 88 ὨγαΖ.} 5861 της ἈΠ Π] 10, πὶ τὰκ ΔΉ} ἃκΚ 
Ρᾶμπα Βα πα]  ἀλ τ. 

98 Αμαμποῦ μᾶῃ ᾿πιηηᾶ ΤΟΙ ΠΠ65 αἸΡαΠ (5: ἸαΙΒΆΥ], 56 ΠΎΌΙΩ 

ΒΔ πὰ ἴῃ ΘΙ ΠΔΙΠἃ ΠᾺΠ)Ϊη ἘΒ6ΤΘΙ θη ἀλη πΠΠᾺ]ΡΟΠΒ, 886] 

πὶ Ἰαϊβύθι " ΠΠ5158., 18} γαυἀθ πη} ᾿πητηᾶ, ππηΐ6 πἰ Ἰα]ϑῦθι " 518. 

99 10 18. αὰρ: πὶ γψ8}}}0 ᾿πηγτηᾶ; πὶ ΤὩΔΠΠΔ.Π δαϊς δύ 586] 

--.- - -- 

2 

84 Οἱ δὲ ἐσιώπων" πρὸς ἀλλήλους γὰρ διελέχϑησαν τίς 
".- Ν ᾿ 7 , Ν ’ ἣν ,ὔ 

μείζων. 8 χαὶ χαϑισαὰς ἑφώνησεν τοὺς δώδεχα καὶ λέγει 
αὑτοῖς Εἰ τις ϑέλει πρῶτος εἶναι, ἔσται “τἄντων ἔσχατος 

Ἁ ’; ’ Ἁ Ν ὔ ΒΡ 7 Ἁ 

χαὶ στάντων διάχονος. 86 χαὶ λαβὼν παιδίον ἔστησεν αὐτὸ 
-- 5. ἈΝ “. ) -- 

ἐν μέσῳ αὐτῶν, χαὶ ἐναγχαλισάμενος αὐτὸ εἶπεν αὐτοῖς 
λ - πω ΕΝ 

87 Ὃς ἂν ἕν τῶν τοιούτων “ταιδίων δέξηται ἐπὶ τῷ ονόματί 
μου, ἐμὲ δέχεται. 

Ἁ ." ) 2 ν 2 

Καὶ ὃς ἂν ἐμὲ δέξηται, οὐχ ἐμὲ δέχεται ἀλλὰ τὸν ἀπο- 
στείλαντά με. 

- } ’ 

38 πεχρίϑη δὲ αὐτῷ Ιωάννης λέγων Διδαάσχαλε, εἴδο- 
, -“ 2 ,, «' Ἀ᾽ 

μέν τινα ἐν τῷ ογνόματί σου ἐχβάλλοντα δαιμόνια, ὃς οὐχ 
2 -ες»νΝ ον , 3. δὺλ τ! 2 2 - 
ἀχολουϑεῖ ἡμῖν, χαὶ ἐχωλύσαμεν αὐτόν, ὃτι οὐκ ἀχολουϑεῖ 

“τ, ἐὼν ς Δ, - Ἴ Ἁ “ ΑΝ ὦ 2 Ν ᾿ 

ἡμῖν. 89 ὁ δὲ ]ησοῦς εἶπεν ΠΠὴ κωλύετε αὐτόν" οὐδεὶς γὰρ 

59 18, ὙΔΏΥΒΟΠΘΙΏΠΟἢ ΕΣ Ι͂681π85 (15) νϑυβοῃσι θη. ὉΌΙ]νϑαΓα]8π, 
ΟἿ, Ὁ] ναυγά]απ; Ὀρρϑίσοπη γουριθιοῦ Ὁθ]] γαυχαβ 1. Υ, 11 απὰ Πἰυ- 
γαυτάϊαη Μί. ΥΙ, 7. ἘΠῚ 5 ΠἸΡΙΘΧ νϑιγά]αῃ οχιϑύισύ πϊομί. 

84 ἂμ 515 τη1880] πρὸς ἀλλήλους; 65. 1681 γάρ. ---  ἀπάγυππιῃ] 
διελέχϑησαν; ἀπάτίππαπ ἅπαξ εἰρημένον. --- ν851] συροβοίχί. 8 4]]αΐπη 
δη αθ 85] πάντων διάχογος; ἄθον ἄθῃ ἀδίν νυϑυρ]. σὰ Μί. ΙΧ, 80, Μο. 
Χ, 48 ἄαρορθῃ 5118] ἴζγαν δπαθδηΐβ. 88 ἴῃ Ῥοϊπδιηπηα πᾶη]}} ἔν τῷ 
ὀνόματί σου ὅϊῖπ ΒΟΒῚ, --- τῷ ὀνόματί σου. Υε]. Μι. ΥἹ11, 22 Ῥοϊπαιηπιᾶ 
πϑτηῖη ρταιΐοι ἀράμστη, 1085 ῬΟββ65810 βίθῃξ ἴῃ ΟΟἰΙΒομθη. ὩΘΔΟΠαγΠΟἾΚ5Υ0]] 
γοτᾶμ, Ὑἱ0 [,0, ΙΧ, 49, 

Υγ6 ΞξΞ 9ὅ, 

16 ΤΟ 

γα Ξξ- 8 
ἍΠῸ ΟΘΩΝ 
ὁ, 40. 111 

ΥΖ2 τ 97 
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ἴδ} τηδηῦ ἴῃ ΠΔΙΠΪΠ Π]ΘΙΠΔΠΠ1ἃ 8} ΙΩΔΡῚ βργαπίο {}}1]- 
γϑυγ] ἢ τη; 40 πὑπίθ 5861 πἰδὺ γριὰ 1218, ἴαν ἰχν8 δῦ. 

ΥᾺ -- 98 41 5861 δὰϊκ 8115 σδαγαοκΊ)αὶ 1215 ΒΌΚ]8 γαύηϑ ἴῃ ΠΔΠΊΪΠ 
τη ΘΙ δ 1ηἃ πηΐθ Χυϊθύδθ 5100, δΙη6η α]Ρὰἃ ἰχυ]8 οἱ πὶ [π᾿ ἃ- 
αἰδύθι τ] χοη 561η8]. 

ΥΡ --- 99 42 {ἃ} 88 ΠγαΖῈΝ 5861 οὩΠ81᾽ 281 αἰπᾶπα Ρ1Ζ86 161 0118 6 

ΡΙΖ6 φ]Δ ]μἀδη 6 ἀπ 1218, ΟῸΡ ἰδ ἰπηηγὰ 1818 οἱ ρϑ]δρΊ]δὶ-- 

δὰ ΔΒΙΠ Πα ΔΙ Υππ8 ἃπὰ ἢΔΙβαροδη 15. 18} ἔΠαΥΔΌΥΡΔΠΒ Υ681 ἴῃ 
ἸΏ] ΔΙ ΘΙ: 

τ τες 100 48 98} 1404] 1τη817]81 ΡὰΚ πηι βρη, δἰπηδιῦ ΡΟ; 

ΟῸΡ Ρὰβ δῦ Πδιηΐαιησηδ ἴῃ 110 811 ΟΆ] ΘΙ Ραμ, ρα ὕνοϑ ΠαπμΠΠ5 
παρα παϊη οὩ]ΘΙ θα ἴῃ σαϊδίηπδπ, ἴπ ἴῸπ ρβαϊα ΠΠΠνΔΡΠδΠ4Ο, 

44 ῬΆΙΤΟΙ τηᾶθᾶ 126 Ϊ ΟΆΒΥΠΟΡ 18} [ὉΠ πἰ δἰ γαρη}. 4 78} 

ἐστιν ὃς ποιήσει δύναμιν ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου χαὶ δυνήσεται, 
ταχὺ χακολογῆσαί με 40 ὃς γὰρ οὐκ ἔστιν καϑ' ὑμῶν, ὑττὲρ 
ὑμῶν ἐστιν. 

41 Ὃς γὰρ ἂν ποτίσῃ ὑμᾶς στοτήριον ὕδατος ἐν ὀνόματί 
μου ὅτι Χριστοῦ ἔστε, ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐ μὴ ατολέσει 
τὸν μισϑὸν αὐτοῦ. 

42 Καὶ ὃς ἐὰν σχανδαλίση ἕνα τῶν μιχρῶν τούτων τῶν 
χειστευόντων εἰς ἐμέ, καλόν ἐστιν αὐτῷ μᾶλλον εἰ ττερίκχειται 
μύλος ὀνιχὸς πτερὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ χαὶ βέβληται εἰς τὴν 
ϑάλασσαν. 

48 Καὶ ἐὰν σκανδαλίζῃ σε ἢ χείρ σου, ἀπόκοιψον αὐτήν" 
δ 

χαλόν σοί ἐστιν κυλλὸν εἰς τὴν ζωὴν εἰσελϑεῖν, ἢ) τὰς δύο , 

᾿ 

» "ὕἤ]᾿ 3 - 9 Χ 7 2 Χ - ἈΝ . 
χεῖρας ἔχοντα ἀπελϑεῖν εἰς τὴν γξδεγγαν, ξἰς τὸ πῦρ τὸ ἀσβε- 

7 - - - Ψ 

στον, 44 ὕπου ὃ σχώληξ αὐτῶν οὐ τελευτᾷ καὶ τὸ πῦρ οὐ 

42 Βαϊθαρσῃ πδοὸῦ Τιῦθο5 οομ]οοῦιν,. 410 Παπβο Ὁ ὈΔΙδαρραμ, 
νὰ ὕὈρρϑίγοιη νγοηῖρ οἰ] θα πα , 5υἰτὐτᾶρου᾽’᾽ (5ου. ὈΠ8]165. δύση 58 Πρ; 
ΑἰΉ ρ6Γ6) οὐἸἰᾶσε; Πα1]5 ἢπᾶού 810} 1,0, ΧΥ͂, 20; Ὄλου. ἀρρὰ ἃμᾷᾶ. δποῆᾶὰ 8. 
ΟὐἸτατη5 ὙΟΥ ου Ῥ6Π. 48 Βαιιίαμπηιηα αἴθ Παπαάβομσ, ΟἹ, δ ΠιΙηᾶ. 
Δ4 ΔἴμγαρηΡ, γορ ἄσθπι, ποίατ᾽ τι οουταρίογ᾽ ἴῃ αἰ νάπη ροὥπαοτχί, 

--“ὍὍἜ"ἜἘὦ«ὁὦὁ--"Ἕ....π.....““κ““ρρὖρὖ6ρ΄...κ5.-΄΄..΄΄΄ἷἝἷ΄΄ϑῬ 

Α1 δυ]κ 4}}15] γάρ, 5. χὰ ὟὟἾΊ, 17. ---τ τηοϊ πατῖπι) μου δ᾽πΐ Ο80 
ἴξ υρ --- [681{. --- 91] ὅτι βῖπ ΒΟΊΌΙ, 1009} --- [6}]0. 42 ΔΒ᾽ Πα ἰ τ μι8 
μύλος ὀνικός δῖὶπ ΒΟΏΌΙ, τὲ γρ --- λέϑος μυλιχός. 48 ἴπ Ἰἰρθαΐη ρ] ΘΙ Ρὰπ 
εἷς ζωὴν εἰσελθεῖν ἘΞΠΟΤΚ οοἱ --ο 4110 ἀϊύοτοπ παῃ ἀβο νυ θη. ὑπ 1ἰ γρ 
εἰσελϑεῖν εἰς τὴν ζωήγ. 
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Ἰαθαὶ ἔούαβ βϑὶπβ τπδυ ]αὶ ΡὰΚ, αἰπηαὶϊῦ ἱπα; ΡῸΡ Ρι8 ᾿ἰδὺ ρὰ- 
Ἰοῖβαπ ἴθ ᾿ἰθαΐπμ Πα] απ, Ρὰὰ ὑγᾶπϑ ἰοὔππβ παρθαπαϊῃ ρἃ- 
γαϊγρὰῃ ἴῃ οαἰαίππαμ., ἴῃ ἴοη Ραϊα ἘΠΗνΔΡπΔμ0, 46 Ραγοὶ. 

ΔΡὰ ἷχ8 πὶ σαβυ! } 78} ἴῸπ πὶ αἰ μγαρηθ. 417 78} 70] 
δσῸ Βοὶῃ πη  Ζ]αὶ μα, ϑγα]} ᾿ηλὰ : ΡῸΡ ΡΒ δὺ Πα] ΠΤ 

σα] οἰ ρὰπ ἴῃ Ρὶπαἀδῃραγα)]α σα Ρ8, μὰ ὕγὰ ἃπρομα ΠΑΡΔΠαΪη 

αὐγαῖγραπ ἴῃ σα ηηδ ἰπμΪη8, 48 Ραγοὶ τῃᾶρὰ 1286 πὶ ρδ- 
ἀδαΡη}Ρ 18} ἴῃ πὶ ἃ ΠγΔΡΗΙΡ. 

49 Ἡγαζαΐ ἃὰκ [ππΐὶῃ Βα] αι, [ἃ] Πγδη]αῦο ΠΈΠΒ1Θ τὰ --ς 101 

βα ]ΐα Βα] δα. 
80 ΘῸ} 51}; ἴΡ 7αθαὶ 5810 ππβα!ύαμ γαὶτ θὴρ, ΠγΘ βαροδαν το ον 

Πα θα ἴῃ ἰχυὶβ 5810, 18} σαγαὶνβοῖραὶ 51}0} ΤΡ ᾿ΖΥΪΒ Π1580.1,9 180 
Χ, 1 7281} 7αἴπρτο πϑϑϑαπαδηδ (81 ἴῃ Τ Δ ΚοΙὰ Τα 188 τρ Ξε 108 

ἰπᾶδν Ταπτάδηδι, 18} δα Θμἢ 511 αἴδηα πη παρ 5 ἃ 1Π]}η8, 

. 2 ’ 

σβέννυται. 4δ χαὶ ἐὰν ὃ πούς σου σχανδαλίζῃ σε, ἀπόκο- 
2 ’ ’ ὔ 2 5 - ρῚ Ἁ ἣς ’ 

ψψνὸν αὐτόν" χαλόν σοί ἔστιν εἰσελϑεῖν εἰς τὴν ζωὴν χωλὸν, 
.}} ’ ᾽ὔ 5 Ὁ 2 Ἁ ’,ὔᾷ, ΕῚ Ν -Ὁ- 

ἢ δὺο πόδας ἔχοντα βληϑῆγαι εἰς τὴν γέενναν, εἰς τὸ πῦρ 
, 2 - 2 - Ν 

τὸ ἄσβεστον, 46 ὅπου ὃ σχώληξ αὐτῶν οὐ τελευτᾷ καὶ τὸ 
- 2 ΄, 

πῦρ οὐ σβέννυται. 41 χαὶ ἐὰν ὃ ὀφϑαλμὸς σου σχανδαλίζῃ σε, 
ΒΩ ΑΒΕ, ΄ ὔ ΒῚ ’ 5 »-»" 2 

ἔχβαλε αὐτόν" χαλόν σοί ἔστιν μονοφϑαλμον εἰσελϑεῖν εἰς 

τὴν βασιλείαν τοῦ ϑεοῦ, ἢ) δύο ὀφϑαλμοὺς ἔχοντα βληϑῆναν 
Ἁ - - 2 

εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός, 48 ὅπου ὃ σκώληξ αὐτῶν οὐ 
τελευτᾷ χαὶ τὸ πῦρ οὐ σβέννυται. 

; 49 Πᾶς γὰρ πυρὶ ἁλισϑήσεται, καὶ πᾶσα ϑυσία ἀλὶὲ 
ἁλισϑήσεται. 

ὅ0 Καλὸν τὸ ἅλας" ξὰν δὲ τὸ ἅλας ἄναλον γένηται, ἐν 
2 - 

τίνι ἀρτύσεται; ἔχετε ἐν ξαυτοῖς ἅλα, καὶ εἰρηνεύετε ἔν 
ἀλλήλοις. 

Χ, 1 Κἀχεῖϑεν ἀναστὰς ἔρχεται εἰς τὰ δρια τῆς ᾿Ιου- ᾽ ς 
,ὔ οὐ ἸῸΝ δαίας πέραν τοῦ Ιορδάνου, καὶ συνπορεύονται “τάλιν ὄχλοι 

50 βΒυροᾶα, αἴθ Παπάβοιυ ἀπ 410 ΠΟΥΔαΒΡΟΌΘΙ ἀῦβθου ΝΜ ΔΒΡΙΠΔΉΠ. 
“ δυρυᾶα, νρὶ]. 1... ΧΤΥ͂, 84. 

4δ 50}] χαλόν --- ΑΚ χαλὸν γάρ. --- Ῥὰβ 156] σοί ἐστιν Ὁ --- 
ἐστίν σοι, ἐστίν σε. ΑἸ αὐγαϊτραι) βληϑῆναι; ἅνθογ ἄθῃ ἱπῆμηιν ἀ68 
δοίλγβ ΓᾺΡ συϊθοῦ, ρᾷ58. 5. ζὰ [1 Ὁ. 1, 16. Χ, 1 πἰπᾶαγ ΤΙαυτάδπδα] 
πέραν τοῦ Ιορδάνου ΟΣ) 1ἴΐ γρ --- χαὶ πέραν τοῦ ᾿Ιορδάνου, διὰ τοῦ 
πέραν τοῦ ᾿Ιορδάγου. ---- Ὀϊμμ 5] εἰώϑει, 5. ΜΙ, ΧΧΥ͂ΙΙ, 1ὅ Ὀιαμί8. γα 
εἰώϑει; ὕθον ἴθ διβὶαβϑαμρ ΟΥ̓ ΘΟΡυ]ὰ 5. Ζὶ 27. 
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78} 5γν6 δα ύβ. αἴγα Ἰα151 4. ἴη8. 2. 140 ἀυδίραρραπαδηϑ Εᾶ - 
τ ΙΒ8 1615 ΓΘ πη ἰηὰ 5] ἀπ 5114] τη) α6η δἰδϑαίαηῃ,, [Γα]88η- 

ἀδη8 ἴη8. 8.1} 15 ΔπαΠα Πα πἋ8. ἀΡ: ἤν 2018 ἀπ ραα} Μο- 
505} 4 1Ρ 618 αθΡῦμ : Μοβ65 ὑβ] Δ 18, ΠΠ515 ὈΟΚΟΒ αἰβαύθι η815 

16 ]]8} 18} ἤθη. ὕ 7411 8Δη 6} }Π]}8πἃ5 [Θϑὰ8 ἃ ἀὰ ἴπῃ: 
γριὰ ΠΥ Δα Π ΔΙ γ θη ἰζγαῖα σα ]6114 ἃ ̓ΖΥ18 μὸ δηᾶῦθπθη. 0 1Ὁ 

δ΄ δηδϑύοαθί δ] οἝ ΒΚ 815. οἸηθῖη 181} αἰποϑῖη σαν! ΘῈ. 
{ ἴῃ} ΡῚ8. ὈΠΘΙΡ8Ὶ τηϑηηδ αὐ βθ πϑιητηδ, 781} ΔΙ β6Ὶη 56 |Π8], 

8 18} 51]]πῷ Ρὸ ὑγὰ ἅὰὰ 6ΙΚα β8ι:η1η, 5. 8719 βπᾶβ861}8 πη 

ΒπΠἃ γα δ 6ΙΚ ἃ1η. 9. βϑΐθὶ πὰ ρῚΡ σᾶγαρ, τηϑηπἃ ῬδΙΠΙηἃ 
ὨἱΪ 5Κα1αἋ81. 

10 94} ἴη σαγαὰδ δἰτἃ 5ΙΡΟΠ]Ο5 15. ὈΪ βαύα βδῖηο [γα 1Π8. [ 

11 “Ὧ}} 4 ἀπ ἴπη: 88 ΠυδΖῸ ἢ 5861 86 ὉΠ} 46 η 561πδ 18} 

πρὸς αὐτόν, χαὶ ὡς εἰώϑει πάλιν ἐδίδασκεν αὐτούς. 2 καὶ 

σεροσελϑόντες Φαρισαῖοι ἐπηρώτησαν αὐτὸν εἰ ἔξεστιν ἀνδρὶ 
γυναῖχα ἀτολῦσαι, πειράζοντες αὐτόν. 8 ὃ δὲ ἀποχριϑεὶς 
εἶπεν αὐτοῖς Τί ὑμῖν ἐνετείλατο ωσῆς; 4 οἱ δὲ εἶττον 
ἸΠωσῆς ἐπέτρειμεν βιβλίον ατοστασίου γράψαι καὶ ἀπολῦσαι. 
ὅ χαὶ ἀποχριϑεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Πρὸς τὴν σχληρο- 

χαρδίαν ὑμῶν ἔγραψεν ὑμῖν τὴν ἐντολὴν ταύτην. 6 ἀπὸ ὲ 
ἀρχῇς χτίσεως ἄρσεν χαὶ ϑῆλυ ἐποίησεν ὃ ϑεός. ἴ ἕνεχα 

τούτου χαταλείνψψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ χαὶ τὴν 
μητέρα αὐτοῦ, 8 χαὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρχα μίαν, ὥστε, 
οὐχέτι εἰσὶν δύο ἀλλὰ σάρξ μία. 9 ὃ οὖν ϑεὸς συνέζευξεν, 

ἄνϑρωστος μὴ χωριζέτω. 
10 Καὶ ἐν τῇ οἰχίᾳ πάλιν οἱ μαϑηταὶ αὐτοῦ “τερὶ τοῦ 

αὐτοῦ ἐπηρώτησαν αὐτόν. 
11 Καὶ λέγει αὐτοῖς Ὃς ἐὰν ἀπολύίσῃ τὴν γυναῖχα αὐτοῦ 

48}] εἶπεν; αὐτοῖς [6810. 4. υ85185} Ζιιροδούζί. 6 ραίαν αι] 
ὙΠ ΩΣ 012 Καὶ --- ἐποίησεν αὐτούς. ἢ ῬΠ16 1661] χαταλείψει, αἄ- 
Ἰιοχύαϊίν. --- 561η81] αὐτοῦ δῖα Ὁ 1ὃὈ} --- [6}}0. --- Απὶ 56} ] 88 08. ὙΟΥΒ6Β 
Βαθθη ἀ16. τηθἰϑίθη πη ἀβο ν θη: χαὶ προσχολληϑήσεται πρὸς τὴν γυ- 
γαῖκα αὐτοῦ. ἘΠ’ [61{, νῖθὸ Ὠΐοσ, ἴῃ δίῃ Β. 8 58ῃλ1π} μέαν, 10 
ἘΡΏ. 11, ΔᾺ ΠΟ ΥΤΙ, 84. 9 Ῥωηπια} [610 ἴπι ΟΥΙ ΘΟ ἸΒΟΠΘ ἢ; 68. δύ 
συροϑοίχύ, νγ61]} βἰκαϊαπ ΘΙΠΘη 8ΠΘΘΙΘΠ Οδδιι5. ΤϑρΊουῦ, 415. 1Π| γογαογϑαΐξθ 
βαγϊάαη. ὙοΥΡΊ. ἀὰοῖ 64]. Υ, 10. ὕδθον ἄθῃ ἀαίίν νουρὶ. Θσυαπι ὅτ. ΤΥ͂ 
Ῥ- 101... .10. 7 δία βΆπ0} περὶ τοῦ αὐτοῦ ἘΒΟΉΒΟΥ 105] νρ --- περὶ 
τοῦ αὐτοῦ λόγου, περὶ τούτου, περὶ τούτων. 
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᾿πισα ν᾽ ΔΠΡατα, ΠΟΥΪΠῸ} ἅτ μὶχαϊ; 12. 718} Ἰᾶθαὶ αἷπὸ Δ ῆ Ὁ 

ἀθ8 ἢ Βθ᾽πᾶπὰ ͵ὰ} παρα ΔΗ ΡΑΥΔΙΏΠ]ἃ, ΠΟΙῚΠΟΡ. 

18 Ῥᾶπαὶΐι αὐθοσαπ αι ᾿πηηᾷ Ὀαγπὰ οἱ αὐναϊθοκὶ ἴπὶ; 10 τὰ σΞ 100 

Ρὰϊ 5]ΡΟΠἾΟΒ. 18. βΒοκὰμ Ραΐμπη Ὀαϊταπάδμη ἀὰ. 14 ΤΗΝ ἊΝ 

Ρᾶπ [6818 ππγουϊᾶα 18}} 4} ἀὰ ἴπ: ἰΘΌ1}Ρ ΡῸ θαμὰ ραρρδᾶῃ ἀὰ 

ΤηΪβ, 8} πὶ γὰ}ἘρΡ Ρὸ; πὑπΐθ ΡὶΖ0 ἰϑὺ Ριπαἀδηραγαὶ οἽΡ5. 
1Ὁ ΔΠΠΘὴ αἷρᾷ ἰχυῖδ, 8861] πὶ ἃπαηῖη]} ΡΒ παἀδηρα  ]α ΘῈ Ρ5 

5γ6. ΔΤ, πὶ Ρᾶὰἢ αἰ ἴῃ χα. 1060 18} ρΡ]ΙΠδΠ8 Ἰτη, 
Ἰαρ]αη 5. Πα ππη8 ἃπὰ ΡῸ ΡΙαΡΙ ἃ, [ΠΏ]. 

17 98} πϑρασραπαϊη ᾿ητηὰ ἴῃ Υἱρ, ἀπ  ΠΠ8 15 ΔΙΠ8 2 Ξε 107 
Δ Κηπββ] 8. ὈῺΔΡ ἴηὰ αἸΡαΠ 8: 1αἰβαυ] ΡΙαΡοῖρα, ἤγὰ ὑδα]αα, ἜΑΡΟΣ 
οἱ ᾿ἸθαΙΠμαΪ5 Δἰγ ΘΙ ΠΟ. 8.0] γάρ 18 10 15. αἂ} ἀὰ 

᾿ ͵ , - ᾿ΑΡΦῚ Σ͵Ε ΜΚ κ 
χαὶ γαμήσῃ ἄλλην, μοιχᾶται ὃητ᾽ αὐτὴν 12 χαὶ ξὰν γυνὴ 

2 ) ΄-- - ω 

ἀπολύσῃ τὸν ἄνδρα αὐτῆς χαὶ γαμηϑῇ ἄλλῳ, μοιχᾶται. 
Ν , » » ,ὔ ε' εΙ Ξ.;. φνμο, 

18 Καὶ προσέφερον αὐτῷ παιδία ἵνα ἅψηται αὐτῶν" 
« Ἁ , Ψ - Ἃ ᾿ -» ᾿ γ Ἁ 

οἱ δὲ μαϑηταῖ αὐτοῦ ἐπετίμων τοῖς τυροσφέρουσιν. 14 ἰδὼν 
ἌΝ Υς -- 3 ’ ΉΣΚΥΝ 2 ΕἸ ΕΥΟΥ, Ν , 

δὲ ὁ Ἰησοῦς ἡγανάχτησεν χαὶ εἴπτεν αὑτοῖς “4φετε τὰ παιδία 
Ν ’ 2 - 

ἔρχεσϑαι πρὸς μέ, καὶ μὴ κωλύετε αὐτά" τῶν γὰρ τοιούτων 
ΕῚ . ς ’ χήν ἡ - ἥν ἮΝ , ςυω «“ ΕΝ Ν 
ἐστὶν ἢ βασιλεία τοῦ ϑεοῦ. 1ὅ ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὃς ἐὰν μὴ 

ΩΝ - 2 

δέξηται τὴν βασιλείαν τοῦ ϑεοῦ ὡς παιδίον, οὐ μὴ εἰσέλϑῃ 
,ὔ - 

εἰς αὐτήν. 106 χαὲὶ ἐναγχαλισάμενος αὐτά, -“τιϑεὶς τὰς χεῖρας 
Ν 2 2 

ἐπ’ αὐτὰ ηὐλόγει αὐτά. 
4 ΝῚ , ν -Ὁ- γ ς ’ Ἀ "δ 

11 Καὶ ἐχπορευομένου αὐτοῦ εἰς δον, προσδραμὼν εὶς 

χαὶ γονυττετήσας αὐτὸν ἐπηρώτα αὐτὸν λέγων Διδάσκαλε 
2 7, , , «! Ἁ κα ϑννν ΄ ς Ν 

ἀγαϑέ, τί ποιήσω ἵνα ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω; 18 ὃ δὲ 
- ΕἾ - 7 2 

Ἰησοῦς εἶχτεν αὐτῷ Τί μὲ λέγεις ἀγαϑόν; οὐδεὶς ἀγαϑὸς 

18. 14 Ῥαϊταπάδτη ἀπ. ρα βδι πναμᾶβ, ΟἽ, Ῥαϊγαπᾶάδμη. ἀπραβαι ῃγδπαβ 
πη ἰοχύ; ἴπ ἋΔΟΥ Δηπηουκυπρ' ὈοτΙο δ ρύ, νὙρ], 1,6. ὙΠ], 44 αἱραρρϑηᾶοιὶ ἀὰ. 
18 18 ἀ16 Βαπαβοῃυ Ἕν, 164 65[}158 ΕἿΥ 15 (1651:5) γϑυβομυιθῦθη, ἀα 8116 
ΘΎΪΘΟΉ. ὑπ αὐ. Πα βου θη ᾿]ησοῦς ὨΔΌΘΩ, 5. ΙΧ, 89. Χ, 42. ὡὩ-- ἀπ δὲ ΝΣ 

12 Ἰῖπραᾶα Δηβαγδιητηα] γαμηϑῆ ἄλλῳ; ᾿ἱὰραᾶα 1δὺ ραβδῖν. 18 βαπα}] 
χαί, 5. δὰ 1 Ο. ΧΤΙΥ, 25. --- 15] αὐτοῦ τὖὧν ἴπ δοῖ, ψΔΕΓΒΟΒ ΘΙ Π]]ΟῊ 
ΠΘΟῚ ἀοΥ Τίαϊα Ζιυροβθίζί. 14 ῬΙ267] τῶν τοιούτων, ὑπρόπᾶὰ ἀρουβούζί, 
γρ]. 1,0. ΧΥΠΠ, 16 ΡΊΖο βυδιθιϊζαῖζ.0 18 πὶ βδ0}} οὐ μή; Ῥαυῇ -- βαὺ 
ἀ16 ὈοαΙηρηπρ Ὑϑοαρ [Ὁ] ]τοπα, 5, σὰ Μί. Υ, 206. 16 φσαβ]δῖπαπη45] ἐναγχα- 
λισάμεγος (ΤᾺ, 86. ἃπδ ΔΥΤΉΪη5. ΠΙΤΊ8Π415), ἘΠΡΘΗΔΊΙΘΙ διιδατχτιοϊ ; ρΘΡΙ ΔΙ ἤδη 
Κοτητηΐ βοηϑύ ΠΥ ἷπ ἄθη δρἰβίθπ ΥῸΥ τπᾶ βίθῃύ ἐν παραχαλεῖν, παρα- 
μυϑεῖσθαι. ὉΌΟΙΗ͂Σ Βαροη ΒΟΥ προσχαλεσάμεγος. 17 ἀυαίτππδη 8 
15] προσδραμὼν εἰς ---ΟΑΚΑ ἰδού τις πλούσιος προσδραμών. --- Κηπβ8- 
78π45] γονυπετήσας, 65 ἴθ10. αὐτόν “161, 40. --- αἰβαπ45] λέγων πυζγ 
ἴπ Ὁ 1{Ρ}]}, Ζυβαίζ δὰβ ΔΟΥ [{6]6, 

Βεγηπατάᾶς, ΜαυΙ81ΔΑ. 20 
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᾿πητηῶ : γα 11]|ς 1015 Ρ᾽αροῖραπα ὃ Πἰ Ὠγαϑηθπη ῥ᾽ βοῖρ5. 81] 

ΔΙΠΒ5 ΠΡ. 19 ΡΟΒ ΔΠΔΡΌΒΗΙη5 Καμῦ: 1 ΠΟΥΪΠΟΒ, ΠΗ ΙΔ 00}1- 

7818, πὶ ΠΠ1Π818,. Πἰ 51]418. σα] πραγοίγοῦβθ, Π1 8ηδιηδ 7818, 
ΒΥΘΙΔΙ αὐΐαῃ ΡοΙπδηδ δ} Δ᾽ ρθη ρθη. 20 βᾶταϊ Δα Πα ΠΔηα 5 

480 ἀὰ ᾿πηγη8 : 1818811, ΡῸ 8116 σαἰαπῥαϊ ἀἃ, τι Πππᾶ 8] τηρἰ Δ]. 
πον ΤῸ8 21 ΤΡ Ιοβ115 Ἰηβαϊ γα ἀπ ππηὰ [Ἰ]οᾶα ἴπὰ, 718} 4Ὁ} 

ἀὰ ᾿ἸηΠ18: 8118 ΡῬ5 γη ἰϑῦ; ρᾷσρο', 5γγἃ ἢ]ὰ 5016 πᾶ 0815 [1ἃ- 

ὈαρΡΟΙ 718}} οἹΓ Ρᾶγ απ, 18 ἢ ])818. Πα 2 ἴῃ ὨΪΤΉΪΠΔ 1, 18} Π1}1 
1 ἰδ] ΤΠ πη η6 5 οὩΙΘΔΗ. 

22 ΤΡ 15 ΘἝΠΙΡΠΔΠΔ8Β. ἴῃ ΡΒ γϑΠ͵ 5. σΆ] 81} οὍΠ15; γὰϑ 

δα ΠΡΑΠα5. [1ΠπΙ Ἰηϑηδο. 258 18} ὈΙΒαΙΠγη 8 ΙΘθα5 (Ὁ 

ΒΙ ΟΠ]. 56 ΠΑΙΤ : 881 πγαῖγὰ ΔρΊαα μα] [1ππ σα 818 

ἴῃ. ΡΙυπἀδηραγ 7]. ΘΡ5. σα] Ιραμα. 24 10 Ρ8] 5: }0η]ο5. ἰβ] Δα Ὀ- 

ποάθάπῃ ἴῃ γϑαχᾶθ 15; βᾶτἢ [6585 αἰΐγα Δη Πα Δ πα 5. (Ὁ 

ΤΡ Ξξξ 109 
1.6 220 

εἰ, μὴ εἷς ὃ ϑεός. 19 τὰς ἐντολὰς οἶδας Πὴ μοιχεύσης, μὴ 
ν ΒῚ 

φονεύσης, μὴ χλένψψῃης, μὴ ψευδομαρτυρήσῃς, μὴ ἀττοστερήσης, 
᾿ ᾿ 2 

τίμα τὸν ττατέρα σου χαὶ τὴν μητέρα σου. 20 ὃ δὲ ἀπο- 
Ν Ξ- 2 - , ω , ΒῚ , Ἂς 

χριϑεὶς εἰστεν αὐτῷ Διδασχαλε, ταῦτα πάντα ἐφύλαξα ἐκχ 

νεότητός μου. 
ωὩ Ψ -ω 2 

21 Ὃ δὲ Ἰησοῦς ἐμβλέψας αὐτῷ ἠγάπησεν αὑτὸν χαὶ 
εἶχτεν αὐτῷ “Ἐν σοι ὑστερεῖ" ὕσταγε, ὅσα ἔχεις ττώλησον καὶ 

Ἁ -Ὁ 2 ς “Ὁ Ὁ 

δὸς πτωχοῖς, χαὶ ἕξεις ϑησαυρὸν ἐν οὐρανοῖς, καὶ δεῦρο 
ἀχολούϑει μοι ἄρας τὸν σταυρόν. 

22 ὋὉ δὲ στυγνάσας ἐπὶ τῷ λόγῳ ἀπῆλϑεν λυπούμενος" 
3: Ν 5} ,ὔ ’ Χ , ς 
ἢν γὰρ ἔχων χτήματα πολλὰ. 28 χαὶ περιβλειψαμενος ὁ 
2 - 7, - - ἘΣ ω - , « Ἂν ΄ 

]ησοῦς λέγει τοῖς μαϑηταῖς αὐτοῦ Πῶς δυσχόλως οἱ τὰ χρή- 

ματα ἔχοντες εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ ϑεοῦ εἰσελεύσονται. 
᾿ - -ὝἪ» ΕῚ - 

24 οἱ δὲ μαϑηταὶ ἐθαμβοῦντο ἐπὶ τοῖς λόγοις αὐτοῦ" ὃ δὲ 
2 - ͵ } Ἂ ἢ 2 - ͵΄ ’ - ἤ ’ 

]Ιησοῦς πάλιν απτοχριϑεὶς λέγει αὐτοῖς εχνία, ττῶς δυσκχολὸν 

28 [1ππ|, (16 ΠαΠἀβομΥ Ὁ ἀπᾷ ἀ16 ἸοΥ ΒΡ ΘΙ ἀιιθθθὺ ΜΑΒΒΙΊΔΠΠ 
[αῖῖιο. 

19 Ροῖη8] σου ὅ΄π ΟδΡ οἵ --- [6]. 20 Ῥδιυ})} ὁ δέ, Β χὰ 10] 
ΠΙ, 18. 21 [Ιοδ808] ᾿Πησοῦς --- [610 ἴπ Α. --- ἴῃ Βἰπηϊηαη} ἐν οὐρανῷ, 
8. χὰ ΤΙ, 1, 7. 22 [απ τηᾶπᾶρ] χτήματα πολλά; 68 5θῃύ 4180 [αϊπα 
Ποῦ [τ χτήματα (Κοτιητηῦ βοπδϑὺ ἱπ| Ν, Τ'. πίομς γον), 28 ἐπ χρήματα. 
ΚΞ. Κταιι, Τῦιύοιθ. ΠΠ ν᾿ 19, 28 861] Ζυροβοίχί, 5. Ζ 1, 12: 



δου Χ. . 907 

ἰπλ: θαυπϊϊοηα, Ὠγαῖϊγὰ ἃρ]ὰ ᾿ἰδὺ βαϊτη Πρ] ἀλη αἴαι [ἰδ 
ἴθ Ρπἀδηρσαγ )]α ΟΡ5. ΘΆ]ΟΙΡᾶη. 20 ἃχοῦϊχο ᾿ἰϑὺ ὉΠθαπᾶδι 
Ραϊν Ραϊγκὸ ΠΟΡΙΟΒ ΘᾺ] ΘΙ μὰ ρα ρα μηγηἃ, 'π Ρ᾽ αἀληρ ]ἃ 

ΘἽΡ5. ΘᾺ ΘΙ Ραμ. 20 10 οἶδ πὰ 5 πϑοϑιδηοαάθαθπη αἰβαμάδηβ (ἃ 
515. ΤΪϊδθο: ἢ ἢγὰβ Ἰηὰρ' ο ηϊδαη δ᾽ 211 ἰηϑ.] νὰ η8 απ ΠῚ 

Ιϑϑὰβ 4}: ἴὯπ| ΤΠ ΠῚ πΠΗ] οὶ δῦ, ἀκοὶ πὶ [τᾺπ| οἹΡἃ ; 

κ᾿ Δ]]αΐὰ ἃὰκ πιὰ ιὐοὶο ἰδὺ τα σαθὰ. 28 ἀπθρᾶηη Ρᾶᾷπ αὶ [118 
αἰρὰπ ἀπ Ἰπηγηᾶ : 881 γϑὶβ ἈΠ] οὔπχη 8118 18} αἰδυϊ δά παχη ΡαΪκ. 

: 29 Αμαπαἤαμαβ ἴῃ ἸΘδῖι8 ἀΡ: ὩΠΊΘΙ αἰρὰ ᾿ΖΥΪΒ, Ὠ]τὶ τ 110 
Το 221 

Ἷ ᾽ ᾿ , Ὁ. ἢ γ ᾿ ἢ - 
- ἔστιν τοὺς πεπτοιϑότας ἐπὶ χρήμασιν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ 

ϑεοῦ εἰσελϑεῖν. 20 εὐχοτιώτερόν ἐστιν κάμηλον διὰ τρυμα- 
λιᾶς ῥαφίδος εἰσελϑεῖν 1᾿ὴ) σπτλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ 

᾿ ϑεοῦ εἰσελϑεῖν. 20 οἱ δὲ περισσῶς ἐξεττλήσσοντο λέγοντες 

πρὸς ξαυτούς Καὶ τίς δύναται σωθῆναι; 21 ξιιβλέιννας 
ΤΑ ᾽ ΡΞ - ) ) 

αὑτοῖς ὃ Ἰησοῦς εἶπεν Παρὰ ἀνθρώποις ἀδύνατον, ἀλλ᾽ οὐ 
- - Α' - - 

παρὰ τῷ ϑεῷ" πάντα γὰρ δυνατὰ ἐστιν παρὰ τῷ ϑεῷ. 
8 ἤρξατο δὲ ὃ Πέ λέ αὐτῷ Ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν ἤρξατο δὲ ὁ Πέτρος λέγειν αὐτῷ Ιδοὺ ἡμεῖς ἀφήχαμ 

᾽ὔ οἷ ,ὔ Ἷ 

πάντα χαὶ ἡχολουϑησαμὲν σοι. 
2 - - 2 -Ὥο’ Η͂ 

29 ““ποχριϑεὶς ὃ Ἰησοῦς εἶσχτεν μὴν λέγω ὑμῖν, οὐδείς 

24. Ἠπρ] Δ Πἄδτη ὙΠ ΒΟΠΘΙΠ]ΙΟὮ 416 ΠΒΠἀβοηγ 1, ΟὟΤΟΙ] ο' βίαι γϑυ- 
Ἰοἰχὺ 15ϑὲ. Τιῦθε 145 Ὠυπ͵ήαπᾶδμι πᾶ ὙουρΊ]ο ἀατηξ ἄα5. ἂρ5 ΠπομρΊίδη,, ἰη- 
ἄοτη ΘΓ νουπιαίοίθ, Ὑυ16Ή1α μὰῦ6 πεχοϑηχότας “θΊ6θ85θπ, ψ6]0Π65 σοτχῦ 
Ἰθάοο ἄορι Ν. Τ΄ ἐγοιηᾷ 15. Ὅ16 ρούβομ ἀὐουβοίζαπρ' ἰδύ πο τ Ὀυ Έ1160}, 
ἀοΟἢ 5 πηρθιηᾶθ5; Πυραπ αἰαν ἴαϊμαι Πθὶβδύ, δὰ ρο] ἀουγοι ἀθηϊκοπ᾽, ἀπ 
αἷατ ὈοΖοιοῃπιοῦ ἀἃ5 Ζ161, Μ2Ι6 1,0, ΧΥ͂, 4 ρἈρρῚΡ δἷαν βϑιησηα {γ] υβαῃὶῃ. 
25 ιρίϊζο, Ἃἀ1ἴ6 Βδηαβομυ αιϊΖο. 21 ΔΚ6 1 βἰθῃύ ἴῃ ἀΟΥΓ Παπ βου 
ἀυτοἢ γϑύβθῆθη Ζὰ δηΐδηρ' ἄρ᾽ Ζ6116 ἔτϑπιὶ τηϑηηδηη Ὁπτηδηὐοὶρ' 1δῦ, δηβίαι 
Ζὰ διΐαηρ ἀο᾽ [ο]ροπᾶθμῃ, υρ]. χὰ Μί. ὙΠ, 14. 29 Δ ῆαδι]οίϊ, ἀ16 μδηᾶ- 
ΒΟΙΣΙ 41] 41}ὸ2]. ΔἸΡΡαὰ ϑβυϊβίσαπμ5 Π6] ὩΔῸ0 ΔἸΡΡαὰ ὈΤΌΡτ 5 ἀυχοῃ 
ὙΟΙΒΘΉΘΗ 8415. δἰΐαμ, αἀ16 Βϑη βου αὐ]π. 

20 π|818] περισσῶς, 8. χὰ ΧΥ͂, 14. 217 ᾿πβαϊῃγαπα8}] ἐμβλέψας 
δίῃ ΒΟ! -- ἐμβλέψας δέ. --- αππιδ ϊοῖρ; 1511 ἀδύνατον; ἐστίν πὰ ἴπ Ὦ, 
6] ΟΠ65 θἀοοἢ) τοῦτο ἀδύνατόν ἔστιν σ'ού. Ὀ16 ἴπὶ Οὐ θομἰβομοι ΤΕ 
6ΟΡπ]α ρῆρρί ἀοΥ αοίο ΠἰπΖιζΖιιβοίζθη ; ἄοοῃ [68] 516 δι 0 σαν 116Π. Π80 ἢ 
συ ΘΟ ΒΟ ΘΠ) ΟΡ ΠΡ, ΟἾΠΘ ἀἴθβθη πὰ Χ, 1. Μί, ΧΧΥ, 48 πἀπᾶ ππίρπη 82, 
Ὸ γνῶ 5160} Ἰοϊοῃέ οτρπχί, ΠΟ ὙΧΥΓο ν ἀυρτῃ Ραμ] ἤρξατο 
δέ τὰν Κί --- χαὶ ἤρξατο, ἤρξατο. 29 διιαπααπάβ ἴπὶ 16515 480} ἀπο- 
χριϑεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς͵ εἶπεν; ἵτῃ ὙΙΘΠ]οΙ Ομ ΠΟ} ἢ: , 4 Ρ5. ΤΟΒΡΟΠαθΠ5 [6815 
αἰτ᾽. -- 1215] ὑμῖν --- Α ὑμῖν ὅτι. -- αἰ ββαὺ ΔΙ βοῖπ ἰθΡαὰ δἰίδ 8} 
ῆ μητέρα ῆ πατέρα ΒΟ οἵᾳ πη --- ἢ πατέρα ἢ μητέρα, ἃπᾶρτδ πὰ ἢ 
μητέρα. ---  ΟἸπ] ἕνεχεν (2) --- [6}]0 ἴῃ ΑΒΤ1ΟΚ, ἱπ δῖπ [681 ἕνεκεν. ἐμοῦ. 
- ΡῖΖοβ αἴγαρβθ]1018] τοῦ εὐαγγελίου, 5. σὰ ΥΠΙ, 88. 
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ΠγΆβμη ᾿ἰδὺ 5861 ΔΠΔ]οΟὐ] σαν ΔΙΡΡαι ὈΤΟΡΓ ΙΒ. (ΔἸ ΡΡᾶα 8υ1- 

Βὑγ 185) ΔΙρραπ δἰ θοῖη ΙΡΡαὰ αὐΐαη ΔΙ ΡΡαὰ 46 ῃ ΔΙρΡΡᾶπ Ὀᾶιπᾶ 

ΔΙΡΡαα ΠΙ ΠΟ} 1] ἴῃ τη θῖπδ 781} ἴῃ ΡΙΖΟΒ ἰγαρρΘ]]0η8, 980 586] 
ΠΪ ὩΠΘΠΪ]ΠΊΔΙ .Ὑ. [10 πὰ ἴῃ βϑιημηᾶ 1618 σΆΥΙΠ5. 18}. Ὀτο- 

ῬΙῸΠ5 18} ϑυ δῦ η8 18 αὐΐαη 18} ΔΙ βΡ6ῖη 18} θαι πη 718} Πδ]- 
1001] τ} ντδ οι, 18} ἴῃ αἰνῶ Ῥδιηηᾶ Ὡπδγῖ θη [1081 

ΔΙΥ ΘΙΠΟΗ. 

τα τε 111 81 ΑΡΡῬδῃ τηδπᾶρδὶ νὶγ Ραμα {Γαδ 5 αἰδαιηδηϑ 18} αἴδα- 
Τη8 5 ΔΉ. 

τὶν τες 112 52 ΥΘΒΌΠῸΡ Ρᾶη ἃηδ γἱρὰ σασοθησδηβ αὶ [Δ ΒΔΌ] ΥΙ]Δ] 
τὸ 325 78} [λυ ρα σδη 5. ἴπ5 [658, 18} 51148]6]ΠΔθάπη, 18} δἷδι- 

1αἰδιηδηβ ἰδανὐαϊ σϑῦγθαῃ. 184} δη απ] 45 αἰῶ ΡΔῊΒ 

γα} ἀπρᾶηη ἢ αἷρᾶη ῥΡοοϑὶ παραϊάθάθηῃ ἱπα σδαδθδῃ, 

985. βαΐθὶ 881] ὑϑραροδη ἴῃ [ΔΙ υιϑϑ] γ1η8, 8] Β.Π15. ΤΏΔΗΒ 

αὐριραᾶα Ραμ αἱδιρια]αην 161}1] ὈΟΚΑΥ]αη), 18} σαγδιρ]απα ᾿πἃ 
ἀδαραι (7148 αὐριρθαπα ἱπὼ Ρίααοη), 84. 1411 ὈΠΑΙΚαπα ἰπἃ 

2 [4] τ ΤΣ τον ἢ Ἄλον ΤΟ» Ν ὮΝ 2 Ν ὌΝ , 
ἐστιν ὃς ἀφῆχεν οἰκίαν ἢ ἀδελφοὺς ἢ αδελφὰς ἢ μητέρα 

Ὦ ττατέρα ἢ γυναῖκα "ἢ τέχνα ἢ ἀγροὺς ἕνεκεν ἐμοῦ ἢ ἕνεκεν 
- 9 ,ὔ γ»" Χ ,ὔ « : , , - Ψ 

τοῦ εὐαγγελίου, 80 ἐὰν μὴ λάβη ξχατοντατιλασίονα νῦν ὃν 
- “ , 2 Ὶ 

τῷ χαιρῷ τούτῳ οἰχίας καὶ ἀδελφοὺς καὶ ἀδελφὰς χαὶ πα- 
2 - 

τέρα χαὶ μητέρα καὶ τέχνα καὶ ἀγροὺς μετὰ διωγμῶν, καὶ 
- - - , ’ 

ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον. 
81 Πολλοὶ δὲ ἔσονται τιρῶτοι ἔσχατοι χαὶ ἔσχατοι 

χιρῶτοι. 
΄: - -ᾧ- 2 ’ὔ 

852 Ἦσαν δὲ ἐν τῇ ὁδῷ αναβαίνοντες εἰς “Ιεροσόλυμα 
Ἕ 2 - - 2 

χαὶ ἣν προάγων αὐτοὺς ὃ Ἰησοῦς, χαὶ ἐϑαμβοῦντο, καὶ ἀκο- 
λουϑοῦντες ἐφοβοῦντο. καὶ παραλαβὼν πάλιν τοὺς δώδεχα 
«ἘΦ; 2 - 7 Ἁ », } - ,ὔ ο΄’ 

ἤρξατο αὑτοῖς λέγειν τὰ μέλλοντα αὐτῷ συμβαίνξιν, 88 ὁτι 
3, " 2 ’ὔ υ ς ,ὔ Ν ς εὐ - 3 7 

ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ιεροσόλυμα, καὶ ὃ υἱὸς τοῦ ανϑρώπου 
πταραδοϑήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσιν χαὶ τοῖς γραμματεῦσιν, καὶ 

853 16} αὐριθαπμᾶ ἴἵπα Ῥίπαοιη [6] ἀυγοῖ Ὑουβομθη (65. ΔΌΒΟΒΥΘΙ ΌΘΥΒ 
08, ὝΘΡΘΩ (ΟΥ̓ ΤΠΘὨ ΤΟΊ θα. τηϊῦ 718} ὈΘΡῚ ΠΠΘη 46 Ββαΐχο. [16 οὐρϑηζιηρ' 
ὩΔΟῖ 10, ΣΧ ΎΙΠΙΙΠ, 82: 

80 5861] Ζιιροδούχί, --- 14} αἰίδη)] χαὺὴὺ πατέρα πὺν ΚΗΜΧῚ -«--- [6}}0. 
-- συάκοα} διωγμῶν; Τιῦθθ γνϑυπιπίθίθ να] Πι., πᾶ πὶ (168. Ἰθάοο0ἢ σὰ 
6α]. ΥἹ, 12 συγίιοϊς; νγαϊκα βπᾶού βῖ0} 64]. ΥἹ, 12 ἴπ ἃ, 11 Τίμι. 1Π1͵|.11. 12 
ἴπ Β. 82. ἐαυτοϊραρραῃα8) προάγων; νὰ8 010, 5. σὰ 237. --- ἴον. Βαθαϊ- 
ἀράπη - σαάαθαμ 8, ασίπηπι αν, ΤΥ Ρ. 98. 178, 38. υἱαγριά]απι} ἀρχιεερεῦ- 
σύν; ἀὰΒ ρμούδβομο ψοχύ πὰ ὨΪΘΥ. 



Μαγοιβ Χ. 09 

Ἰαὰ ὈΠσσγαμα ἱπὰ 78} βροϊγαπα ἃπὰ ἱπὰ ἴΔ}} δα πη Ἰπ ἃ, 
78} Ρυϊα]α. ἀαρα πβϑίδμα!β. 

δῦ Δα} αὐπαθαϊάθάθιι 51Κ ἀπ ἰηγηα ΤΆΙΚΟ 8. ἃ} ΤΟΙ - εἰς τα 118 
65 5ῈΠ]Ὲ8 Ζαϊ θαϊἀαῖατιδ αἰ Ραμ η5: [ΔΙ Βα}, υἹ]οῖηα οἱ Ῥαὐοὶ 
ῬῈκ Ὀϊά]ο5. ὑαι) δ ἀροκῖβ. 86 10 ἸΘ8Ὲ8. (Ὰ} ἴπῃ: γὰ ΥἹ]6 108 

ἰαυΐαμ τὰκ ρα ϊθὺ ὃ. 10 οἷ8 ἀοΡρὰῃ ἀπ ᾿ητηὰ: ἔαρῚ! πρ] 8 

οἱ αἰὴβ αἵ ἐαῖ δυο ΡΘΙΠαὶ 14}} ἃἰη5. αἱ Β] ΘΙ ἀαμηθῖη ΡΘὶηδὶ δ᾽ αϊνὰ 
ἴῃ γα]ραι ΘΙ ἃ. 88 10 1θϑ5. ἀρὰ} ἀὰ ἴῃ]: πὶ γίδια 

᾿γὶβ Ὀϊα] αἴθ. τηαστύβιι αὐ σοκαμ 5011 Ρᾶποὶ ἴκ ἀτροκα, 18} 
ἀδαροὶπαὶ μ᾽ χαϊοὶ 1ἴκΚ ἀαπρ]ααα, οἱ ἀδαρ]αϊηάαι Ὁ 839. 10 615 
]οΡὰμ ἀὰ ἰπημπηὰ : τηᾶστ. ἱν [6818 σὰ ρα} ἀπ ἴπὴ: ΒυθΡδα]] 

Ραμ 501] βᾶποὶ ἱἴκ ἀτίρρκα, ατὶροκαῦβ, 18} ΡΊχαὶ ἀδαρθίηδὶ 
Ῥίζαϊοὶ ἴκ ἀδυρ͵]αᾶα (ἀδα})απ 44); 40 10 βαΐα ἂχ 5ἰύδῃ αἵ 

- ) ,ὔ ᾽ὔ "“- 

χαταχρινοῦσιν αὐτὸν ϑανάτῳ χαὶ παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς 
2 ΄-ν- 2 

ἔϑγνεσιν, 84 χαὶ ἐμσταίξουσιν αὐτῷ καὶ μαστιγώσουσιν αὐτὸν 
, 2 - 2 - , - 

χαὶ ἐμτιτύσουσιν αἱτῷ χαὶ ἀποχτενοῦσιν αὐτόν, καὶ τῇ τρίτῃ 
ἡμέρᾳ ἀναστήσεται. 

Ῥ  ὰν Ἄ) 

88 Καὶ προσπορεύονται αὐτῷ Ἰάχωβος χαὶ Ἰωάννης 
᾿Ὶ 

υἱοὶ Ζεβεδαίου λέγοντες Διδάσχαλε, ϑέλομεν ἵνα ὃ ἐάν σε 
ν “ὦ - ) »Ὥ-Ὰ 

' αἰτήσομεν ποιήσῃς ἡμῖν. 86 ὃ δὲ εἶπεν αὐτοῖς Τί ϑέλετε 
- ’ εὐἰὐτονς ς ἈΝ 1 τὼ Ν ς΄ τὰ ς! τ. 

ποιῆσαί μὲ ὑμῖν; 81 οἱ, δὲ είππον αὐτῷ Ζ4)ὸς ἡμῖν ἵνα εἰς 
γ ν - Ν δ 2 2 , , ) - 
ἐχ δεξιῶν σου χαὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων σου χαϑισωμὲεν ἕν τῇ 

ν 2 - Ψ 2 - 

δόξῃ σου. 3838 ὁ δὲ Ιησοῦς εἶττεν αὐτοῖς Οὐχ οἴδατε τί 
᾿] - ,ὔ - Ν 7 « ΙΝ Ν , Ν Ν 

αἰτεῖσϑε. δύνασϑε πιεῖν τὸ ποτήριον Ὁ ἐγὼ πίνω, καὶ τὸ 
- ἘῚ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βατιτίζομαι βαπτισϑῆναι; 89 οἱ δὲ εἶπτον 

Ἂ. ὦ ,ὔ ς ἘΦ - οἵ 2 - σχιλ Ν ,ὕ 

αὐτῷ Δυνάμεϑα. ὁ δὲ ]ησοῦς εἰπὲν αὐτοῖς 10 μὲν ποτη- 
Αγ Μῆρεν, , , ᾿ Ν ,ὔ αὶ ΣΑΣ 7 .- 

ριον ὃ ἐγὼ στίνω πίεσϑε, χαὶ τὸ βάπτισμα Ὁ ἐγὼ βατυτίζομαι 
, ᾽ -οΨ Ἴ 

βαπτισϑήσεσϑε: 40 τὸ δὲ χαϑίσαι ἐξ δεξιῶν μου ἢ ἐξ 
2 ͵ 2 57) ψόλκ - 2 Ἵ το 6 , 

εὐωνύμων οὐχ ἔστιν ἐμὸν δοῦναι, ἀλλ᾽ οἷς ἡτοίμασται. 

84 υβϑίδπα!ρ, ἀἷθ Βαμπάβομσ, Ὀρρδίσῦη ἀπά Ἡθγηθ παδίαπα!β. 
38 υἱζαΐίθ, ἅϊ6 Παπἀβοι τη νἱΐαρ5, νὰ Ὀρρβίγοπι τὴϊῦ ἀπγθομῦ νου ἀρ, 
γρί: σὰ ἀσ, Ὑ 11. 359 ἀαυρ]απᾶα [6] Πἰπίου. ἀαιρ]αα δι. 

δῦ Υἱ]οῖπια)] ϑέλομεν; θεν ἄθη θ] 018] βίαι 08 ἀ.8]5 5. Ζὰ ΧΙΥ͂, 18. 
-- Ριυᾷ Ρι6705] σε αἰτήσομεν ὉΚ ἴδθι-- αἰτήσομέν σὲ οὔον αἰτήσομεν. 
36 10 16515] ὁ δέ; [6805 ἂὰ8 ἢ, 588 οἱ ἀδαρ]αϊπααυ}] βαπτισθῆναι; αἀτὰ- 
Βοτοῖθαπρ, μι ἄπρι» γομ τηδρτιΐδιι, Ὑ7611 416. ὈΘΖΟΙΟΒ Πρ 408 ῬΆΒΒΙΥΒ. ΠΙΘΓ 
ἀποη τ] 10} ψατ. ΥΡΊ. σὰ 7π. Π1,4. 40 Ραία ἀπ 5ἰζα}}] τὸ χκαϑέσαιυ, 
γε]. Ραία ἀὰ ἐτοπ Μο, ΧΙ, 98, οἴπο ἀὰ ῬΆΪ]. 1, 29 Ραΐα ἴδ πὰ σἰπηδπ, 
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ἰδ 5 οπ. τη θ᾽ ηδ] ἰρΡᾶὰ αἱ Β]ΘΙ ἀπτηθῖη ἰθὺ τηθὶη ἀὰ οἾΌΔΗ, 

4176 βδΊη 61 ΤΥ γαϑ8. 
τἱὰ τ-ς 114 41 441 σϑμδβ]απαδη8 Ρὰϊ ὑαῖμπη ἀαραπη ἢ ἘΠΥΘΙ]ΔΠ 

Ὁ ΙΔΚορὰ 18} ΙΟΠπᾶμημθη. 42 10 15. δὐμαϊδαπαβ 1ἴη5 4 ἀὰ 

ἴπι: σἰθαρ Ραῦθὶ (Ρα161) Ραροιηδμα τοικίπομ Ρίθαομι, σαῖδα- 
Πποπα ἴπ|, 10 Ρδ] τη Κ᾽]. 8 1Ζ6 σαν] αδηα ἴῃ. 48 10 πὶ ϑυἃ 
5171 ἴῃ ἰΖυ]δ; ἃς 88 ΠΥαΖῈΠ 5861 Ὑ11] γΑΙΤΡᾶ ΤΪΚ115. 1ῃ 1ΖΥ]8, 
51]81 ἰζγὰνγ 8δηαθαμβ. 44 181} 5861 ΥὙἹ}}1 ἰχγατὰ γαϊγρᾶη ἴτπι- 

τηϊδύβ, 5111 8118 11 5] [ΚΒ5, 
τἰθ τ--ς 118 4 9811 δκ 5.18 Π]Δ8 πὶ αδ1η δὺ ἃπαραμ πηι, ἃ ἃπᾶ- 

ὅπ 91. τ8ῦ Ὁ ΔΗ Δ Π Δ} οἸΡαη βαΐγαϊα βθίπα ἴα τηδηδρδη8 101. 
διῇ ΞΞ: [16 46 7811} αοιηπῃ ἱπ [αἰτίκοη. 181 ἀϑραρσοδπαϊη Ἰπητηᾶ 181Π- 

1,6 224 ῬΙῸ 1110 5:}Ρο0η͵]δηη 561 η 81] 81} Ἰηϑηᾶρ θη ΘΆΠΟΙΙΪ, ΒΠῚ8 

ν 5 , [4 ὔ Ἴ} 29 .- Ὗ 

41 Καὶ ἀκούσαντες οἱ δέχα ἤρξαντο ἀγαναχτξῖν σύξρυ 
2 ωῳ 

Ἰακώβου χαὶ Ἰωάννου. 42 ὃ δὲ Ἰησοῦς προσχαλεσάμενος 
2 Ν ,ὔ σε Ὁ 27 ο ς - γὕὔ ΠΝ το] ο- 

αὐτοὺς λέγει αὐτοῖς Οἴδατε ὅτι οἱ δοκοῦντες ἄρχειν τῶν δϑνῶν 
ῇ - - χτκ 

χαταχυριεύουσιν αὐτῶν χαὶ οἱ μεγάλοι αὐτῶν κατεξουσια- 
»ϑ»» 2 ο ΔΥ ᾿ ς ΘΝ αν δὶ 

ζουσιν αὐτῶν. 48 οὐχ οὕτως δὲ ἔσται ἐν ὑμῖν" ἀλλ᾽. ὃς 
ΦυΝ ,ὔ ’, ’ ΡῚ ς -Ὁ 27 τ Ὁ ’ὔ 

ἐὰν ϑέλῃ γενέσϑαι μέγας ἔν ὑμῖν, ἔσται ὑμῶν διάχονος, 
- »ο᾽ , 

44 χαὶ ὃς ἐὰν ϑέλῃ ὑμῶν γενέσϑαι πρῶτος, ἔσται πάντων 

δοῦλος. 
- 2 ΕῚ 

45 Καὶ γὰρ ὃ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἢλϑεν διαχονη- 
-“ὦρ βὲ ᾿᾿ -“ Ν ωὉ Ἀ Ν 5 -Ὁ 7 

ϑῆναι, ἀλλὰ διακονῆσαι χαὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λῦτρον 
2 - 

ἀντὶ :τολλῶν. 
ἐν προς ᾿ ι5 ἐὰ εὐ 2 , γ - 

40 Καὶ ἔρχονται δἰς Ιεριχω. καὶ ξχτιορευομδξνου αὐτοῦ 
-Ὁ -Ὁ ω 2 Ὁ - 

ἐχεῖϑεν μετὰ τῶν μαϑητῶν αὐτοῦ χαὶ ὄχλου ἱκανοῦ, υἱὸς 

42 15 ἅϊο Βαῃάβομυν, ΙοΘθ8. ΟἿ: 5, 18. Ῥαϊοθὶ Π6] πίον Ῥαΐοὶ 8, 

6810 θεοὶ ΟἹ,.. 44 [πυτηϊδύβ 5176], ἅϊθ μαπάβομγ Ὁ ἔὐπηϊδύ 81181. 4 ἴὰπ αϊθ 
ΒαΠἀβοΠσ "Ὁ, γὙρ]. πϑ]αποῖπ 51Κ. ᾿. 857, ΟἿ0, βαῦῃ. 

Μο. ΙΧ, 10 ῬΡαία τιι5 ἀαυβαίτι τιϑϑίαπαδμῃ ; ΟΠ ΔΥΕΚ6] 2. Ὁ. ῬΆΪ], 1, 21 1ἴθὰπ 

(τό ζῆν) Χυϊβίαβ ἰδὲ 16}} ραβυ]ίαπ (τὸ ἀποϑαγεῖν) βανδυυῖῖ, θθθη8ο 29 
ἄα ἱπηα ρ]αιθήαη τὸ εἰς αὐτὸν πιστεύειν. --- ἰδὈᾶι) ἤ δῖπ ΒΗ], τὶ 
γρ -- χαί. 42 10] καί, 5. σὰ Μί. ΥἹ, 80. 45 αὖ ἀπάραμί)απι} δεακογη- 
ϑῆναι, υἱοῦ γοπ ΟἹ, οὐκ] νυ. , δᾶ παϊηϊβίουϊα (50. 5101 ργδοβίαμα)᾽; 98 

ἰδὲ ἀαϊν ῬΙυγ. γοὰ ἃπᾶραμίϊ, 5,1 Ο, ΧΥ͂Ι, 15. ---  ἴλαν πιαπᾶρδηβ [8] 
λύτρον ἀντὶ πολλῶν, Δ ΟΙΟΠοπἄθ νγουύβυθ πη ρ.. 40 Ἰαΐπρτο] ἐχεῖϑεν 
Ὁ αὐ Σ1ᾳ --- ἀπὸ Ἱεριχώ. ---- τὰ} μετά Ὁ 0] --- χαί, --ο ἀμ αἰμύχομ] 
προσαιτῶν; γ8]. 1.0. ΧΥ͂ΠΙ, 85, 
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Τοϊτηαίαιβ Βαγ οἰ πηαΐπ8. ὈΠ1η4ἃ Βαὺ 1 σὶρ ἀὰ αἰ ὐγοη. 47 18} 
ΘᾺ ΔΒ] 5. Ραΐοὶ Ἰοϑὰθ δὰ ΝΆΖΟΓΑΙΙΒ δῦ, ἀπραηη ΠΤ] Δ Π 

ἴδ αἰρᾶπ: βαπαᾶι Παγοὶαἶβ Τθ8ι, ΔΥΤΏΔῚ ΤηΪΚ. 48. 18} ἢ γοῦ]- 

ἀοάπη ἱπηπιὰ πιὰ παραϊ Οἱ σὰβαΠαϊἀθα]: Ὁ 15. ἢ]ὰ πγὰῖ8. ΠΙῸ- 
Ρἱάα: βαμαι Πᾶν θὶ 15., ἃυτηα τηϊκ. 49. 78} ραβίαπαἋδη 8 [08118 
Βα αὶ αὐγορἼαμ ἰμὰ, 718} γορι ἀθάππ Ρᾶπὰ ἈΠ ἀλη απ Δ 
ἀὰ ᾿πημὴὰ : Ῥταΐβίοὶ Ρακ, ὈΣγοὶβ. γοροὶρ ΡὰκΚ. ὅο 1} 15 αἴναϊγ- 

Ραμα 5. γαβί]αϊ βοίηαὶ πΒΒ] ρα π5. ἀἅπι ἃὖ Ιο8π. ὅ1 78} δηά- 

Πα ἤδη 4} ἀὰ ἱἰπηπηὰ 6818: ἢγὰ Ὑ1]018. 6ἱ ὑδααι ΡαΒ Ὁ 1 

88 ὈΠπᾶὰ 4Ρ ἀπ ἰπηγηᾶ: ΓᾺΡΡΔΙΠ6Ι, οἱ πϑϑαῖηναθ. ὅ2 1 

[68115 4} ἀὰ ἱπητηὰ : σᾶρο, οᾺ] ΔΙ θΟἰπ5. Ροϊμα σαπαβίάα ΒΚ. 

78} ΒΌΠΒΑΙΪΥ ὈΒΒΔΩΥ 18} Ἰαἰϑύϊἀα ἴῃ υἱρὰ [Θ81|. 
: ΧΙ, 1 281} Ὀἰθ6. πϑινὰ σψϑϑῃ ΤΑΙ ΓΒ] θὰ ἴῃ ΒΘΡΒ[ ΔΘ ΘῈ τἱς τς 117 ᾿ 

1.9 282 

' Τιμαίου Βαρτιμαῖος τυφλὸς ἐχάϑητο τταρὰ τὴν ὁδὸν στροσαι- 
͵ τῶν. 41 χαὶ ἀχούσας ὅτι Ἰησοῦς ὃ Ναζωραῖός ἐστιν, ἢρ- 

ξατο χράζειν χαὶ λέγειν Ὁ υἱὸς Δαυεὶδ Ἰησοῦ, ἐλέησόν με. 
48 χαὶ ἐπετίμων αὐτῷ πολλοὶ ἵνα σιωπήση" ὃ δὲ πολλῷ 
μᾶλλον ἔχραζεν Υἱὲ Δαυείδ, ἐλέησόν μ8. 49 καὶ στὰς ὃ 
Ἰησοῦς εἶπεν αὐτὸν φωνηθῆναι, χαὶ φωνοῦσιν τὸν τυφλὸν 
λέγοντες αὐτῷ Θάρσει, ἔγειρε, φωνεῖ σε. ὅ0 ὃ δὲ ἀποβα- 
λὼν τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ ἀναττηδήσας ἦλϑεν πρὸς τὸν ᾿Ιησοῦν. 
ὅ1 χαὶ ἀποχριϑεὶς λέγει αὐτῷ ὃ ᾿Ιησοῦς Τί ϑέλεις ποιήσω 

σοι; ὃ δὲ τυφλὸς εἶπεν αὐτῷ Ῥαββουνί, ἵνα ἀναβλέψω. 
ὅ3 ὃ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῷ Ὕπαγε, ἣ πίστις σου σέσωχέν 
σε. χαὶ εὐθέως ἀνέβλειψγεν, καὶ ἠχολούϑει τῷ ᾿Ιησοῦ ἐν 
τῇ ὁδῷ. 

ΧΙ, 1 Καὶ ὅτε ἐγγίζουσιν εἰς “Ιερουσαλὴμ εἰς Βηϑσφα- 

40 Βατγίοϊπηδίτ5, αἴθ. Πδπαβομυ Βατ οὶ πα 5. 

.---.ὕβ..  --ς-.ς.. 

49 Βαϊπαὶϊ αἰνορίαπ 1π4] εἶπεν αὐτὸν φωνηϑθϑῆναι; ἀϊθ ᾿οΥ βίο ]απρ; 
᾿ἴβε ἄον ἀρα]]ομ Κοὶέ θροη γοσϑπᾶοσέ. ὅ0 τϑμ]αιραπ45] ἀναπηδήσας δῖπ 
ΒΏΌΙ, 1 υρ - ἀναστάς. --- αὖ 1650] ἅδον ἄθη ἀδύϊν ΤΙ6θι {ἀν Ιοβιια 5. Ζὰ 
1,6. 1Π|,.21. 51 νγἱ]οῖ58. οἱ ἐαυήαι Ρ05] ϑέλεις ποιήσω σοι; ἌθοΥ ἀα5 Ζὰ- 
βοβοίχζίο οἱ υρῖὶ. ζὰ 10. ΤΥ, ὅ. --- ταῦθαιπο1] ῥαββουνί δ1ῖπ ΑΒΟΙ,, οὗ νῷ 
γα ΡοπΙ --- χύριε δαββεί. Οοὔϊδοι. δὰ [ὧν ρυϊθομίβοι οὐ Μ|0 ἴῃ Αβϑαῦτη, 
Βαπδῦϊ, 5, Τιῦμθε Οτᾶμημη. 8 29 Δ. 2. 52 ἴπ νἱρα .1[6568] τῷ ᾿Ιησοῦ ἔν 
τῇ ὁδῷ ἘΡΘῊΚ οὐ -- αὐτῷ ἐν τῇ ὁδῷ. Ὅϊο νου! απρ πυθιομῦ δαΐ- 
[4]1οπὰ σοπὶ Οὐ] θοΙβομθη. ΔὉ, 
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184} ΒΘΡδηϊη αὖ [αἰγριπ]α 810 }]1Π, ἰπβαηα 4 ὑνὰηβ 5]Ρ01]6 
Β61Πη81Ζ20 2 18} (ὯΡ ἅτ ἴπ|: ραρσοαῦβθ ἴῃ ἢδίγη ΡῸ ὙἹριδυΓΡΟῸΠ 

Ἰσρα 5. 18} ΒΒ ἱπηραροδ Δ η8 ἴῃ ΡῸ Ῥαυτρ ὈϊρΊ οὐδ 

[18 σαθαπαδηδπδ, δἃηδ, ΡΔΠΊΠΘΙ ΘΠ} ΔΙ ΠΒΠΠΠ Πηᾶπη6 πὶ δα: 

ΔΗΘΟΙΠἀΔΠ Δ Π5 ἱπὰ αὐ παΐθ. ὃ. 1811 18.081 ῃγὰ8 ἸρρῸ 8 αἸΡαὶ: 
ἄἀππνθ ραΐα ὑδα]αῦβ ὃ αἸραϊδ5 Ραῦοὶ [τ]ὰ ΡῚ5 σα ΓΠΘΙΡ; 

ΤΙ τες 118 8 βθηϑαῖν ἱπᾷ ᾿ἰπβδηθῖ Π1Ἃ106. 4 ρα]Π]ρυη Ρᾶπ 8} 
Ῥἱσούθπ ἔπ]απ σαθαπάαπαπα ἃ ἄδυτα υαὐὰ ἃπᾶ σᾶρρα, 78} 
ΔΗ ἀραπάπη ᾿πΠἃ. ὅ 18}} ϑ1η81] Ρ1Ζ6 78 1η8 1 δίδπαδπᾶδηθ ἀΘΡαπ 

ἀὰ ἢ: γᾷ ὑαυ]αῦδ ΔηαθΙπαδηἀδη8 βρᾶπᾶ [α]ᾶ ὃ 6 10 618 
]θρὰμ ἀὰ ἴπ, 50 ϑβθγθ ΔηΔθΔῸΡ ἰπὰ [Θϑ8; 184}. ᾿Δ:]οὐππ ἴΠη8. 

7 18} Ργτδῃΐθαθηῃ ρᾷηδ [Ϊ]Δὴ αὖ [οϑὰἃ, 14 σ]αρτἀθαππῃ ἃ μι ἐς πως με, πως ς δ Ἢ 

κ᾿ ᾿ , . Ν  νν Ἔ ᾽ ἿΞ 3 , 
γεὶν καὶ Βηϑανιαν τιρὸς τὸ ὃρος τῶν ἐλαιῶν, ἀποστέλλει 

- - - 2 - Ἷ 

δύο τῶν μαϑητῶν αὐτοῦ 2 χαὶ λέγει αὐτοῖς Ὑπάγετε εἰς 
,ὔ - 2 ,ὔ 

τὴν χώμην τὴν κατέναντι ὑμῶν, χαὶ εὐϑὺς εἰσπορευόμενοι 
2 ϑαν ον [ ), - ᾽ὔ - τ λ, δ ΒΡ. Εν ᾿ 

εἰς αὐτὴν εὑρήσετε “τὥλον δεδεμένον, δ᾽ ὃν οὔπω οὐδεὶς 
2 ΄ , Ἂς ΄ 2 ΩΝ ΤΑΣ: ΝΣ ΚΑ 
ἀνθρώπων χεχαϑιχεξν" λύσαντες αὐτὸν ἀγάγετξ. 8. χαὶ δαν τις 

»"ὝἪ5Σ2 - ΩΝ 3 ς ,ὔ - 

ὑμῖν εἴπῃ Τί ποιεῖτε τοῦτο, εἴχτατε ὃτι ὃ χύριος αὐτοῦ 
χρείαν ἔχει" 

9 τεῦ 9 -ὕ 

Καὶ εὐϑέως αὐτὸν ἀποστέλλει ὧδε. 4 ατῆλϑον δὲ καὶ 
Το - . ν Χ ’ γ) Ε; Ν ὍΣ α Σῖι ’ 

εὗρον ττῶλον δεδεμένον τιρὸς τὴν ϑύραν ἔξω ὃπτὶ τοῦ ἀμφο- 
᾿ ε-ἅν - ᾿ 

δου, χαὶ λύουσιν αὐτόν. ὅ χαί τινες τῶν ἐκεῖ ἑστηκότων 
5», 2 - γχει)ὔ »"᾽ ’ὔ Ν - « ᾿ 5 

ἔλεγον αὐτοῖς Τί πτοιξῖτε λύοντες τὸν ττῶλον; 6 οἱ δὲ εἰτίον 
- - 2 - 2. ἡ ἦν 

αὐτοῖς, χαϑὼς ἐδνετείλατο αὐτοῖς ὃ Ιησοῦς" καὶ ἀφῆκαν 
, -Ὁ ϑ - 

αὐτούς. 1 καὶ ἤγαγον τὸν πῶλον πρὸς τὸν ]ησοῦν, καὶ 
Ας ,ὔ ) ὃ ὦ Ν Ἔ ,ὔ , ὦ ϑ Ἦν 7 ΦΦΥ ἌΡ τ 

δησέβαλον αὐτῷ τὰ ἱματια αὐτῶν, καὶ ξχαϑισεν 8ττ᾽ αὐτῷ. 

ΧΙ, 1 ΒοΡβαμῖϊπ, ἄϊθ μαπάβομσην ΒΙΡαπῖπ. 2. αὐϊυμπαίβ ἀϊθ παπᾶ- 
ΒΟΙΥΙ, πιοηύ αὐὐυμῖ5 (61)). 

ΧΙ, 1 816ν]}1}] τῶ ἐλανῶν; ἃ]ον)ϊη δύ δα]θοίϊν, νψὶ0 1,0, ΧΙ͂Χ, 29, 
γρ]. ὨγαῖσμΘ1Π5 βία ρ5 Μο. ΧΥ͂, 22 υπᾶ ἀτίπηη ὅτ. ΤΥ͂ Ρ. ὅ7ϊ4. 2. ἴῃ Ρὸ 
Ῥαυγρ] εἰς αὐτήν; Ὀαυτρ Πα]ίθ 10} Τὰν οἷπὸ ἴπ ἄθπ ὑθχύ φθάσ ηρθη0 ΡΊΟ580 
Ζ2ὰ Παΐπι, Ὑογαμπμ]αβδῦ ἀυστοῦ (8 οδϑίθι πὶ ΟὟΘΙ τι] οΙ ρίατη, ἀα8 ἴπ (ΘΥ 
Πα1α [ὰν χώμην 5ίομύ. 8. Ῥαία ἰαυ͵α 5] ποιεῖτε τοῦτο, 5. δὰ 7}. Υ͂, 40. 
--- βροίίΐοῃ 118 Ῥορίππῦ ἴῃ ἄθῃ ρυίθομ. πᾶ Ἰαΐ. παμ ἄβοηχσν, πὶ 4, 6 1] 
αὐτοῖς Ὦ ἴὖ γρ --- 610, 7 ραϊαρϊἀοάσπ ἀπ] ἐπέβαλον αὐτῷ; οὐ ἱπᾶ 
ΠΔΘΝ 8ἃηᾶ ΔυΒΡΟΙΆΙ]Θη ἰδύ, ψὶ|6 Πιῦθ6 γοτπιαΐοῦ, ἰθὺ Ζυ ΘΙ παν; ἄδ8. ἄνουν 
ὅπ, (56, Μο. Υ1Π1, 28) ροηϊρίο. 

ε 4 ψΨ ΩΝ ΘΕΙΝΝ 



Μαχοις ΧΙ. 818 

γαβί)οβ βθῖποβ, [ἢ σαϑαῦ ἃπὰ ἱπᾶἃ. 8. πιαηαραϊ μὰ γα] ΟΤη 

βϑιηαῖθ βἰγανι ἀθάθη ἃπὰ Υἱρὰ, Βα Π18 1 ἀϑύδηϑ ΤΙ ΠῚ 1 τι8 

Ῥαρτηᾶμ ἢ βυγαυ  ἀθάπη ἃπὰ Υἱρᾶ. 
9. 6} ΡὰϊΪ ἔααταρασσαμάδηβ (7811 ΡαΪ αἰαγραρρδμηαδη8) υἱρ --- 119 

τορι ἀθάπη αἰβαπαδη5: οδᾶππηα, ΡΙαΡ᾿ ἃ θὰ αἰπηαπάα ἴῃ ΠΔΙηΪη τΝ ΣΝ 

γα δ: 10. Ρίαριο 8580. αἀἰπιᾶπᾶοὶ Ριαἀδηραγα] ἴῃ ΠδΙηΐῃ 

αὐζ 5. ἘΠΒΆΥ8. ΠΥ ΘΙ Ἃ15, οϑᾶπηδ, ἴῃ ΒΔΕ δ 781. 

11 «1 ρα] ἴῃ [αἰγιβα ]γηὰ ΤΟΒὰ8. 18} ἴῃ 11}. 8} τὰκ τς 120 

Ὀἰβα γα παβ ἃ11ἃ, αὖ ἃπαἀ δηλ )α ΠΡ υἱβαηαη ἢγθ 114] π814 α]ἃ 

ἴῃ ΒΘΡαηΐδη τ} Ραΐη ὑγὰ τη. 12. 18} {{Ὀπππλῖη ἀαρὰ τιϑϑύδη- 

ἀαπάδη ἰπ τι8 ΒΟΡΔΠΙΪη, οΥθαδρΒ γὰ8. 19. 181} σφ Βα  Πν δ η 8 

5) ΚΑΚΆ Δ ΟΊη [αἰ σγΡτῸ Πα ραπάδη Ἰαπΐ, αὐ! α]ὰ οἱ δαϊῦο Ὀϊροίϊ 

Ὦγὰ ἃπἃ ἰπητηᾶἃ, 8 αἰηΔ 5 αὖ ᾿ἰπηηγὰ ἢ] γαϊηὺ Ὀὶραῦὺ ἃπᾶ 

8 πολλοὶ δὲ τὰ Ψιάτια αὐτῶν ἔστρωσαν ἐν τῇ ὁδῷ. ἄλλοι 
ἐ ᾽ δ} 

' δὲ στοιβάδας ἔχοπτον ἐκ τῶν δένδρων καὶ ἐστρώννυον εἰς 
ἐ τὴν ὁδόν. 

; 9 Καὶ οἱ προάγοντες χαὶ οἱ ἀχολουϑοῦντες ἔχραζον 
; λέγοντες Ὥσαννά, εὐλογημένος ὃ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι, χυρίου" 
; 10 εὐλογημένη ἣ ἐρχομένη βασιλεία ἐν ὀνόματι κυρίου τοῦ 
ἱ πατρὸς ἡμῶν Δαυείδ, ὠσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις. 

Ἷ ᾿ 11 Καὶ εἰσῆλϑεν εἰς “Ιεροσόλυμα ὃ ᾿Ιησοῦς καὶ εἰς τὸ 
δ ολ ν , Ι ’ , 3 ᾿ς γὸδ 2 - τ 

ἱερὸν" καὶ πτεριβλεινάμενος πταντα, ὀψίας ἤδη οὔσης τῆς ὥρας 

ἐξῆλθεν εἰς Βηϑανίαν μετὰ τῶν δώδεκα. 12 καὶ τῇ ἐπαύ- 
7 , 2 - 2 ᾿ ΒῚ Ν 

ριον ἐξελϑόντων αὐτῶν ἔχ Βηϑανίας, ἐπείνασεν. 18 καὶ 
Η -7 2 ,ὔ Ἅ 

ἰδὼν συχῆν ἀττὸ μαχρόϑεν ἔχουσαν φύλλα, ἦλϑεν εἰ ἄρα εὑρή- 
2 2. ὦ οἩΔΕαν  Ὶ . ΨΥ ΣΕ ΧΟΝ 2 φ«Ἂ ἊΣ Τὶ 

σει τι ἕν αὐτῇ, καὶ ἐλθὼν ἔπ᾽ αὐτὴν οὐδὲν ξὺρεν εἰ μὴ 

9 184} Ραϊ αἰδυραρρδηῃᾶδηϑβ οὐδ οὐνγαβ ΠΗ] 0Π65 [6] δι15; 4116 ΟὙ]ΘΟΉ, 
πη α΄. ΠΔπ βου 65 ΠΔΡθ 6 χαὶ οὗ ἀκολουθοῦντες. 

8 5|π|81} ἄλλοι, 65 [610 δέ, 10. ΒΙυΡ1401] εὐλογημένη 5΄π ΒΟ.3 
Ι, τὸ υρ -- χαὺ εὐλογημέγη. --- ἵἱπ πδΙηΐϊη αὐὐηβ ὑπϑαγῖβ δυο 15] ἰδύ 
ΒΙΠΗ]05 Ὁπα Θπίβρυοηὐ ἸΚΘΙΠΟΥ (ΟΥ Ὀοϊάθη ρου θο βοηθη Ἰθβασίθη τοῦ πατρὸς 
ἡμῶν “΄αὐυείδ᾽ (ϑῖπ ΒΟΌΙ, ΤὧὉᾧὃὉῈ} γρὴ, ἐν ὀνόματι κυρίου τοῦ πατρὸς ἡμῶν 
“αυείδ᾽ (Δ αὙ; νἱθ 1:16 1080 1δὲ ἔγϑυπ5. διιβρ [4110 π, 11 δὖ δπᾶαπαῃίἾα ὰΡὰπ 
ΥἹβαπϊη Ὦγ61141] ὀινέας (ὀψέ ϑῖπ ΟἸ.)ὺ ἤδη οὔσης τῆς ὥρας; 1ϑὺ ὨγοΙ]αὶ 
θιηροΟσαὶ .,Ζ}7 βίμππαθ᾽, οΟὐοΥ ἰβύ τηϊύ Μαββιπᾶπη νἱβαπαθίη Ζὰὰ ΒΟΒ ΘΙ 6η ὃ 
18 εἱ αὐΐίο Ὀϊροί ἢγὰ] εἰ ἄρα εὑρήσει τι ἘΞΑ οοὐ --- εἰ ἄρα τι εὑρή- 
σει, ἰδεῖν ἐάν τέ ἔστιν. --- ὅῃδ, ἰτατη8} Ζυβαῖζ πὸ (θ᾽ Τία]α; πὰ οἵ 
ὈΙιθέθη : Π1}1] ᾿πγθηϊῦ ἴῃ 68. 



814 Δίαγοαβ ΧΙ. : 

ἴτησηὰ εἶδα Ἰαπΐ: ΠῚ ΔΚ νὰ8 126] ϑ:η Κκᾶπθ. 14 18} πιϑαΐ- 
τ Πἀθ ΠΡ Ἃἃ ᾿πηηϊᾶ: πὶ ῬδΠαΒΘΙΡΒ. 5 ΡῈ ΔΙΥ Ἰπδηπᾶ ΔΙᾺ Π 
τηϑ 7]. 18 σὩΠ Δ ΒΙ θα πη Ρδ1] ΒΙΡΟΏ]Ο5. 185. 

τκα τ: 121 16. 484}: 1Δ4]Θαπη ἀπ ΤΙ θδ.]γπηαϊ. 18} αὐσαρσδη 8 [6508 
Τὸ 588) 81}}} ἀπρᾷπη πϑγαῖυραι Ρᾶη8 {τα θαρ] απ ἄδπ5 7811 θαΡ] απ δ π5 

ἴῃ 81}, 18} τηθϑὰ βἰζα )]η 6. 181 51:018Π5 θῖΖ6 {πὰ θα ρ] Δ η δ 6 

ὉΠ Δ ΚΙΠῚ πϑυα] θὰ, 16. 141} πὶ [Δ11οὐ 6ἱ ᾿γὰβ βαιΘΙ Καϑ 

ΡΑΙΤ. ΡῸ 81}, 117 18} Ἰαϊβι δ, αἰρᾶπαθ ἀὰ ἴτὰ: πὰ ρΆ]η611} 
ἰϑὺ βαΐθὶ γᾶΖῃ 1η61} τῶΖῃ ὈΪϊΪὰ0 Παϊαᾶς 811 αἴτη ποτ ὃ Ὁ 
715 σαὐανι θα} τὰ ἀὰ Πρ τ] ναὶ θα]απ6. 

ΤΌ τις 129 18 94} ρα ῃδυβι ἀθάπη Ρδ1 ΡΟΚαΙ]05. 18} σπα]απθ δαπα- 
1 .0539 τηϊβύδ 8, 18} βΒοκίἀθάπῃ Ὠγαῖγα ᾿πτητηὰ πϑα]ϑυ! θα θη; ομ οάπῃ 

ΔῈ ἰηῷ, ἀηΐθ 8118 Ἰηδηδροὶ 5116 2] 6] ΚΙ ἀθάπη ἴῃ Δ 561 Π818. 18. 
τκρ τες 128 19. 982} ὈΠΡ6 δηἀδηδην! γα}, υϑ14α]α αὖ 18 ΡὶΖαὶ Ὀδυτγρ. 

20 18} ἴῃ τηΔ ρΊη ἴδασραρ ΟΠ 68Πη8 σΆβΘηγαη βᾶπἃ βϑιηδκκῶ- 

’ Ἂ ) Ν Ὁ Χ , ΕΣ Χ 5, 
φύλλα οὐ γὰρ ἣν καιρὸς σύχων. 14 χαὶ α:τοχριϑεὶς εἴστεν 

29.»ϑ ὦ - - ᾿ 

αὐτῇ ΠΠηχέτι ἐκ σοῦ εἰς τὸν αἰῶνα μηδεὶς καρπὸν φάγοι. 
2 -"“᾿ 

χαὶ ἤχουον οἱ μαϑηταὶ αὐτοῦ. 
2 - 

16 Καὶ ἔρχονται εἰς “Ιεροσόλυμα. χαὶ εἰσελϑὼν ὃ Ιησοῦς 
Ύ ἔων Ὁ Ν ,ἷἹ ΕΨ “ Ν - ἂν Ἂ, ᾽ 

δίς τὸ ἱερὸν ἤρξατο ἔχβαλλειν τοὺς “πτωλοῦντας χαὶ ἀγοραΐζον- 

τας ἕν τῷ ἱερῷ, χαὶ τὰς τραπέζας τῶν κολλυβιστῶν καὶ 

τὰς χαϑέδρας τῶν “τωλούντων τὰς πιεριστερὰς χατέστρεψεν, 
2 ἢ ᾿ , π ἐν Ὡλτ 

10 χαὶ οὐκ ἤφιεν ἵνα τις διενέγχῃ σχεῦος διὰ τοῦ ἱεροῦ, 
Ν᾿ ὑ . , 7 - ) , ο ς Φ Ο ἊΨ 

17 χαὶ εδιίδασχεν λέγων αὐτοῖς Οὐ γέγραπται ὃτι ὃ οἰκός 
ςς -- ἴω “ “Ὁ 

μου οἴκος ροσευχῆς χληϑήσεται πᾶσιν τοῖς ἔϑνεσιν; ὑμεῖς 
δὲ ἐποιήσατε αὐτὸν σττήλαιον λῃστῶν. 

18 Καὶ ἤχουσαν οἱ γραμματεῖς χαὶ οἱ ἀρχιερεῖς, καὶ 
-᾽ Β Ἰ 

ἐζήτουν πτῶς αὐτὸν απτολέσωσιν" ἐφοβοῦντο γὰρ αὐτόν, ὅτι 
- 5.5. . Ἵ ΑΣΑ Των - - 2 τ 

γᾶς ὁ ὄχλος ἐξεγλήσσετο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὑτοῦ. 
7 ὯΝ ωἃ' 

19 Καὶ ὅτε οψὲ ἐγένετο, ἐξεττορεύετο ἔξω τῆς πόλεως. 
“ἂδῳ ἥϊ Ὁ -Ὁ 20 χαὶ πρωΐ “ταραπορευόμενοι εἶδον τὴν συχἣν ἐξηραμμένην 

14 υβθαϊγαμ 8] ἀποχριϑείς; ὑβοαῖγαθ βρη ΠῸΓ ΠΪΘΡ ἴῃ αἶθβου ἢ 
Ὀοάουΐαπρ (, γον Ὀτπροη᾽). 1 ἴῃ 41}}] ἐν τῷ ἱερῷ -- Α ἐν αὐτῷ. 11 104] 
αὐτόν ἃπι ἀϊθβθὺ βί6110 δῖη ΠΟΘΙ, 1} νρ --- γοῦ ἐποιήσατε. 18 Ραΐϊ 
ὈΟΪΚΑγ705. 14} ριἀ]αηθ Δα απ δίαη8] οἱ γραμματεῖς χαὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἘΘῊ 
οοὐ --- οὗ ἀρχ. καὶ οἵ γρ. ϑδῖπ ΑΒΟΌΙ, ἴὸ νγρ. --- ἰμὰ] αὐτόν --- [610 
ἴῃ Αο. 19 υ51447] ἐξεπορεύετο ϑῖπ ΟἿ) 1} γρ --- ἐξεπορεύετο. 20 ἴῃ 
τλδυτρῖη}] πρωΐ, 58. χὰ Ἔρῃ. ΥἹ, 18. 
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θάστῃ βαπγβ] πα τι8 γαθσεϊη. 91 18} ΘΔ 48 ῬΑΙ  τ18. (ΠΡ 

ἀπ ἰπηγηὰ: ΤαΌΡΟὶ, 881 5: ΚΙ θρΊη5. ΡᾶΠ6Ὶ δα αϑῦὺ σα ΡααγΒ5- 

ποᾶὰ. 
59. 98} πα Πα ἤδπα 8. Τοϑιι8. ΠᾺΡ ἀὰ ἴῃ: Πα} σΆ] ΔΘ] υκὰ --- 124 

ΘΡ5. 38. Δθὴ ΔῈ Κ αἰρὰ ἰχυῖβ, ΡΙΒν Ζ ἢ οἱ αἰβραὶ απ ΡῬαΠΙΠηἃ 

ἑαϊγοτιηἾα: ἀβμα οὶ ΡὰΚ 1811 γαὶγρ ΡΒ ἴῃ τηᾶγθίη, 181} πὶ ὑπΖ- 

γΘ}7]αὶ ἴῃ Παϊγ ϊη ΒΘ Πατητηἃ, ἃκ σα] Ὁ] αὶ Ραΐα οἱ βαῦθὶ αἸΡῚΡ 

σασασοῖΡ, ὙΑΙΣΡῚΡ ᾿πησπηὰ ΡΊΒη νὰ ἢ} Ρ6ὶ ΟἸΡῚΡ. 
34 ῬΌΡΡῈ αἰἷρὰ ἰχυὶβ, ἃ] Ρίβηγ ἢ ΡῸῚ ὈΪ]Δ Δ ῊΒ το --- 195 

50 οὶ, σα ]α οὶ} Ραξοὶ πἰμηῖρ, Δ} γαὶγ θὴρ ἰλυ 5. Ἰλοδ ον Ὁ 
55 98} μὰ βίδῃαδιθ Ὀ]α]απάδη8, αἤθῦα!} 1. θα] σὰ Πα Δ1} υἶκα τς 126 

Ὑἱρτὰ ᾿γᾶπᾶ, οἱ 18} αὐΐὰ ἰζγὰν 88 ἴῃ ΠΙΤηΪπᾶπη) δ [δ] ἱαγὶθ τς 
τ ϊββα 61 η5 ἰζυαγοθ. 206 10 8081 715. πὶ ἃΠ 6 10, πὶ βᾶὰπ αὐ 

ἰζγαν 88 ἴῃ ΤΠ ΠῚ ἴθι} 1ΖῪ 18. Τη 558 4018 ᾿ΖΥΆΤΟΒ. 

217 28} ἰαα]θάπθμ αἴξδτα ἀὰ ΤΑΙ βδα] γηηαὶ. 18} 'ἱπ 81} τῖκ --- 127 

ἩγαΥ Ομ ἰπησηὰ αὐ ἀ]θ πῃ ἀπ ἰχητηὰ Ραὶ δα ατηϊβίαηβ οὐα- πολ εν 

ες - 2 5) ον ιζῶν. 21 χαὶ ἀναμνησϑεὶς ὃ Πέτρος λέγει αὐτῷ Ῥαββί, 
ἴδε ἡ συχῇ ἣν κατηράσω ἐξήρανται. 

2 - 2 ν 

22 Καὶ ἀποχριϑεὶς ὃ ̓ Ιησοῦς λέγει αὑτοῖς "Ἔχετε στίστιν 
ϑεοῦ. 28 ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ὃς ἐὰν εἰτῃ τῷ ὕρει τούτῳ 
,ὕ Ν ᾽ , τι ᾿ - . Ν Εν 

“4ρϑητι χαὶ βλήϑητι εἰς τὴν ϑαλασσαν ΧΟ Μὴ διαχριϑῇ ἕν 
- ν ἡ - 2 Ἁ ο { ’ὔ , 

τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, ἀλλὰ πιστεύσῃ ὁτι ἃ λέγει γίνξται.,. ὅσται 
»η{Ὁ ἈΝ 

αὐτῷ ὃ ἐὰν εἴττῃ. 
Ἁ - ’, ς΄» , ο’ ἊΝ ’ 

24 “ιὰ τοῦτο λέγω υμῖν, πάντα οὁσὰ ἂν προσξυχομέξνγοι 

αἰτεῖσϑε, τιιστεύετε ὅτι λαμβάνετε, καὶ ἔσται ὑμῖν. 
ΨΥ ᾽, 2 , 27 2) 

98 Καὶ ὅταν στήχητε τιροσευχόμεγοι, ἀφίξτε εἴ τι ἔχευξ 
" ς - --ὗ΄ Ψ -Ὕ - 

χατά τινος, ἵνα καὶ ὃ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἀφῇ 
- - -- 3 

ὑμῖν τὰ παρατιτώματα ὑμῶν. 26 εἰ δὲ ὑμεῖς οὐκ ἀφίετε, 
᾿ - - 2 -Ὁ - : 

οὐδὲ ὃ πατὴρ ὑμῶν ὃ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἀφήσει ὑμῖν τὰ πα- 

ραπιτώματα ὑμῶν. 
21 Καὶ ἔρχονται πάλιν εἰς Ιεροσόλυμα. καὶ ἐν τῷ ἱερῷ 

-- 2 -" μι ᾿ 4 ᾿] -Ὁ- 

γεεριτιατοῦντος αὐτοῦ ἔρχονται “τιρὸς αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ 

᾽ 
ξχ 
, 
ἰ 

23 12015] ὑμῖν δῖπ Ὁ ρῆκ --- ὑμῖν ὅτι. --- ῬΙΒιναζα 61] ὃς ἐάν; 
αὐῇΓ ῬΙΒηνγαζαἢ (ΟἸσέ πὰνῦ ΠΙΘΥ οἱ (418 υθυίγοίοσ ἀθ5 σὑϑ]αὐγ5), δου. Ρο]; 
ον σΒΗ]1Οἢ βαθὶ. --- ἐαΖγοιΊαῖ) διαχριϑῆ; ἅπαξ εἰρημένον. --- Ῥαΐα]} Ζυ- 
βοβοίζί. 206 120715] ὑμῖν Ὁ 10} νυρ --- [6 

π΄. 



1 Ὁ Μαγοῦβ ΧΙ. 

Ἶδπ5. 1811 ὈΟΪΚΔΥ705 Ἰὼ ἢ 5] η!δύαηϑ, 28 18} οΡὰη ἀπ ἱἰπηπηη8: 

ἴῃ Ὠγδιητηὰ γα] ἀπ π]6 Ραύα ἰδ] 159 18} πγὰθ Ρὰ8 Ραΐδ γὰ]- 

ἀπΐπὶ αὐραΐ 6ἱ βαΐα ἰαυ)] δῦ 29 10 Τοϑ8 8 πα} 8 η 5. ΠᾺΡ 
Ἃἀὰ ἴπη: ἔτ] ηὰ 18} 1ἰς 1218. δ᾽ π18. νϑῦτ15, 18} Δα ΠΡ Ἰη]8, 

781 αἱρὰ 'ζυ}β πη ᾿νδιηπηὰ να] ἀπ η]6 μαΐα αυ]8. 80. ἀδαρθῖη8 

ΤΟΙ ΠΠΪ8. π1Ζ}}}} ΗΠ] Πη8, νὰ θᾶ πΖῈ}} πιϑηπᾶιῃ ὃ Δμα 8 1} πιΐ8. 
91 718} Ραμίθαθῃ ἀπ ΡῚΒ Πη15580 αἰβαπάδηβ: 8081 αἸ θᾶ ἃ8 
Πἰπηϊηδ, αἰρὶθ: ΔΡΡᾶπ ἀαθιγθ πὶ ρα] Δα] ἀθα} πη 32. αἷς 
αἰβᾶιη : 15. ΤἸηϑηΠδ1η ὃ ΟἸθαθη μῸ τηϑηδρθ]η ; 8118] Δ 818 70 

πα θα ἀθάπῃ ΙΟΠΔμηΘη Ραύθὶ ὈΪ ϑπη)] ρῥγαυΐοίθθ γὰϑ, 838. 18} 
ΔΙΑ ΠΔμ Δ η8. ἀΘΡὰμ ἀπ Ιοϑαδ: πὶ υἱύαμη. 14} Δα Πα δ 615 

[6ϑπ8 σἂ ἀὰ ἴῃ: η1} ἴκ ἰχγὶβ αἰρᾶ ἴῃ Ππνδμηπιᾶ νἀ [Π]6 
Ραΐα ἰδ]. 

ἐπ -- τῇ ΧΙ, 1 98} ἀπρηῃ ἴπ ἴῃ σα]ακοῦ αἰρᾶπ: γοίηδραγα 

« -ὟΣ κ « Ψ Ν , Ὁ - 

οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι, 28 χαὶ λέγουσιν αὐτῷ 
2 «. ΄΄“᾿ -Ὁ- 

Εν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς; καὶ τίς σοι τὴν ἐξουσίαν 
΄ Ὑ ς' - - «ς ΔΝ} - ᾿Ὶ 

ταύτην ὅδωχεν ἵνα ταῦτα ποιῇς; 29 ὃ δὲ Ιησοῦς ἀποχρι- 
Χ Σ 2 - 3 ῇ 2 τὸ ς - [ῳ᾿ ,ὔ Ν 

ϑεὶς εἶχεν αὐτοῖς Ἔπερωτήσω χαγὼ ὑμᾶς ἕνα λόγον, χαὶ 
ἀποχρίϑητέ μοι, καὶ ἐρῶ ὑμῖν ἐν στοίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα πτοιῶ. 

2 ἡ 1) ΕΣ γ- 2 
80 τὸ βάπτισμα τὸ Ιωάννου ἐξ οὐρανοῦ ἦν ἢ ἐξ ἀνϑρώπων; 
Σ ,ὔ 7ὔ Ἀ 2. ὔ Ν « Ν ν᾿ 

ἀττοχριϑητὲ μοι. 81 χαὶ ξλογίζοντο πρὸς ξαυτοὺς λόγοντες 
9γ7χν 7 2 2 - Ύ - Ἀ , 5, γ 2 ἥ 
Ἐὰν εἴπωμεν ΕΣ οὐρανοῦ, ἐρεῖ Φιὰ τί οὖν οὐκ ἐπτιστευσατε 

2 Ρ- 2 2 - 

αὐτῷ; 82 ἀλλὰ εἴπωμεν Ἐξ ἀνθρώπων; ἐφοβοῦντο τὸν 
λαόν: ἅπαντες γὰρ εἶχον τὸν ᾿Ιωάννην ὅτι ὄντως ττροφρήτης 

7 τὰ - ΐἔ 

ἦν. 38 χαὶ ἀποχριϑέντες λέγουσιν τῷ Ἰησοῦ Οὐκ οἴδαμεν. 
ΠΑ. ᾿ Γτδιο, - , 2 - » Δι αὶ ΄ σιν 

χαὶ ἁποχριϑεὶς ὃ ]ησοῦς λέγει αὐτοῖς Οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν 

ἐν χοίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ. 
-Ὸ-Ὁ-᾿ "»ὩὉ 2 

ΧΗ, 1 Καὶ ἤρξατο αὐτοῖς ἐν τταραβολαῖς λέγειν «“4μττε- 

80 ἃπᾶμα!ρ αἴθ Παμαβομυ τ, ΟἹ, ἀπαμαίοι. 82 ομίραπῃ; 416 
ΒαΠἀβοῃυ" Ὁ ἀπ 416 ΠΟΙΔΙΒΡΘΌΘΥ ΔΌΒΒΟΥ ΜΝ βδιπδπη τι ἰθάπῃ. 

[28 6ἱ βαΐα ἰαι}18] ἵνα ταῦτα ποιῆΐς; ἀογ ἱπαϊοαίν βίθην βίπηρθ- 
Ιηᾶ55 γ0η ἀθπιὶ, "γὰ85 510} Ὑ 10ΊΠΠΙΟΙ ν Ἱ] Ζίοηῦ, 80. ἀχὰ}}} ἄθου ἀδ8 ἵτᾶροπαᾶθ 
-ἷὖ 5. χὰ Μί. ΧΙ, 8. 81 ρα ἄμχῃνο] διὰ τέ οὖν 815 ΒΟΞ [1 νυρΡὶ --- 
διὰ τί; ΔΡῬᾶῃ -ὸ οὖν “ῖο 1,ο. ΧΧ, ὅδ, 117. 5. ΥἹ, 80. 82. εΔ]]δὶ - 818110] 
ἅπαντες, 85. δὰ 1,0. 1Υ͂, 22, 3838 1Ζ2γ]8 4164] λέγω ὑμῖν, 5. δὰ 5}. Υ͂, 46. 
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πιβϑαιϊαα τηδηπὰ, ἃ} ὈΙβαϊἀ. ἱπὰ [ΡΟ 18} ἀϑρτοῦ ἃ] αἴ 
τηθϑὰ δὰ σαὐτγῖάα ΚΟΙΊ Κη, ἰαθ πα Ἁ}}} μὰ γαιιυϑύν)αμη,, 18} 
Πα} 81} 8}. 2. 1ὰ} ἰπβαπαϊᾶα ἀπ βαΐπὶ γαπγβύνἼαμι αὖ Π]6] 
5Κα 1 Κ,, οἱ αὖ Ραϊὴ γὙϑαγβν ) πὶ ΠΘΙῺΪ ἈΚΥΆΠΪΒ. ΡῚΒ. ὙΘ παρ 15: 

8 10 οἷβ πη λη8 ἰπὰ ἘΒΌ] προ γι  78}} ᾿ηβα πα] ἀθάπη 1 115- 

απ α]απ. 4 δ αἰϊγα ᾿πβαπ 1, ἀπ ἴῃ) ΔΗβΡαΥΔηἃ 5ΚΚα}} ; 1} 
βᾶπᾷ βίαϊπαπι γαὶ Ραμ η5. οααϊνΒκοάθαπῃ 181}1 πὰ} 1} γυπάδῃ 

Ὀταμίθαπη., 18} ἰηϑα πα] ἀθάπη σαπαϊ ἀὰηἃ. ὅ 74}} αἴγα ᾿η881- 

αἰάα Δ βαγταᾶπα; Δ Ἰαϊπαηα ΙΒ] ΟΠ, 18} ΠΠΔΠαρΠ5. ΔΠΡᾶ- 
γΆη8., ΒΌΠΙΔΠ5. ἘΒΌ]ΠΘ ΟΥ̓Δ Π8, Β.Π ΔΉ ἢ Ρᾶη πβα Δ Δ 8. 
θ. Ραμα ΠᾺΡ αἰπαᾶπα ϑαπιι ἃἰραη 8 ΠΡ πα 518, ᾿η58η- 

αἸάα 1} Ρᾶπὰ ἀὰ ἰπὶ βρθαϊβίαπα, αἰραπαβ Ραΐθὶ σδαϊβίαπα 

- ͵ 2 2 »“ 

λῶνα ἐφύτευσεν ἄνϑρωπος, καὶ περιέϑηχεν αὐτῷ φραγμὸν 
ν "τ ν Ἀν ον ς λή ἐν Ν ἂς δό ΄ ὡς Ν ἐξέδ 
χαὶ ὥρυξεν ὑπολήνιον χαὶ ᾧὠχοδόμησεν πύργον, χαὶ ἐξέδοτο 
αὐτὸν γεωργοῖς, καὶ ἀπεδήμησεν. 2 χαὶ ἀπέστειλεν πρὸς 
τοὺς γεωργοὺς τῷ καιρῷ δοῦλον, ἵνα παρὰ τῶν γεωργῶν 

Ρ] - -" -Ὁ 2 - « 

λάβη ἀπὸ τοῦ χαρποῦ τοῦ ἀμπελῶνος. 8 οἱ δὲ λαβόντες 
:Υ πλ Ὁ Ἀ Δ 7, ΄ Ν , 3 ’, 

αὑτὸν ἔδειραν χαὶ ἀπέστειλαν χενόν. 4 χαὶ “τάλιν ἀπέστειλεν 
2 -“ 2 »" ’ὔ 

πρὸς αὐτοὺς ἄλλον δοῦλον. χαχεῖνον λιϑοβολήσαντες ἔχε- 
, ἥ..3 ’ ) , : Ν , ,ὕ» 

φαλαίωσαν καὶ ἀπέστειλαν ἡτιμωμένον. ὅ χαὶ πάλιν ἄλλον 
2 , ο ᾿Ὶ -- ᾿] ’ὔ 4 Ν ΒΡ Α 

ἀπέστειλεν" χἀχεῖνον αττέχτειναν, χαὶ πολλοὺς ἄλλους, τοὺς 
" , λῚ δ 2 Ὡ Ὁ ο ἘΠῪ 

μὲν δέροντες, τοὺς δὲ αττοχτέννοντες. Θ ὅτι οὖν ἕνα υἱὸν 
2 Ν τ - 2 3 2 

ἔχων ἀγαπητὸν αὐτοῦ, ἀπέστειλεν χαὶ αὐτὸν στρὸς αὑτοὺς 

5. ΒΌΤΙΔΗΖΙΝ αἷθ6 ΠΑΠαἀβομυ: ΟἿ, ΒυτηδηΒ.}. 

ΧΙΙ, 1 1)84] αὐτῷ πτὺν 3 πο Μί. --- [6}10. --- 44] υὖ πι6858] ἐπο- 
λήνιον; τη8 βοπϑῦ , {150}, Οὗδυ, 50}}1556]᾽, ΠΙΘΥ , Ἰκο! γ᾽. 2. δ π|6]] τῷ 
χαιρῷ; Ὄλθου αὖ πιῖΐ δοοιβ. υρ]. σὰ Μί. ΧΧΥ͂ΙΙ, 1. 4 ροολν βἰκοάθα απ. 
14} Ζιιβαίζ, ὑγῃ ΒΟ θ᾽ Π] 160 π80ἢ ἄον Τία]α; ἄθηη [1 ᾿ηϑαηαϊοάππ ρᾶη8]- 
πάαπα ἀπέστειλαν ἡτιμωμένον Βαῦοπ ὅιπ ΒΏΙ, 1ὖ γρ πὺν ἠτίμησαν, 
τ ] πο ἀρ ΘΙ ΟΠθπᾶθ Ἰοδατέ ἅτη ταμᾶθ υγουτηουκύ ψαγὰ ὑπὰ ἄδηπ ἴῃ ἄθη ἰοχύ 
οἰπάσδησ. ΥρΊ. πιρῖπθ Και. ὕπίουβ. 1 ρ. 12. --- ΒααΡ νυπάδῃ Ὀχδῃίο- 
ἄυπ]}] ἐχεφραλαίωσαν; ΒαῸῸΙΡ ἰδέ ἀο1 (56106Π6) δοοιιϑαύίν ἀθΥ πᾶ ουθη. οβύϊπι- 
Ταὰηρ, Μ0ὸ ῬΏ]], 17, δ ῬὈΙπηαϊύ δἰίαιαορβ, 5. δ σὰ 5π. ΧΙ, 44; νυη- 
ἄδπ ἰδέ βιιυθβίαῃε γ 180} σουταιπομέ, τῖθ ὈΠπάα. 5 ᾿πϑαπᾶϊα δηβάταπα} ἄλλον 
ἀπέστειλεν, ΑὈνΘΙΟΠοπἄθ τγουίβίθι]πρ. 6 πῃ αἱρπα5)] υἱὸν ἔχων ἘΠ’ 
ΘΟῊΚ οεἰ --- ΛΟῚΌ τὸ γρ ἔχων υἱόν, ϑῖη ΒΟΞΙ, εἶχεν υἱόν. --- ρϑαοϊδίαμα] 
ἐντραπήσονται; 58-- 5011 16 παπάϊυπρ 415 Κη ὈΘΖϑιομμθη; 1,0. ΧΧ, 18 
ΠῸΣ αἰβίδπα, 
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ΒΌΠΠ Π]ΘΙΠΔΠηΠ8. Τ{ 1Ρ Ἰαϊηδὶ Ρᾷϊ νδαγβυν)ζαηβ 4ΘΡὰπ ἀπ 518 
ΤΉ1580. βαΐθὶ 88 ᾿ἰϑὺ 88. Δι ΘΙ πυτη͵α; Π1}}1}0 ἀϑα!πηϑιη ἰχητηᾶ,, 78} 

ὉΠΒ81 γαῖ ῬῚΡ Ραῦα ἃ]. 8.18} Ὁπαρτ ρα δ πη5 ἰπ8, πβα ΘΙ 

781 ἀϑυδαγραῃ ᾿χησηὰ τὖ τι8 βδιητηδἃ γοηαραγᾶαδ. 9 ἢγὰ πῈἢ 

ἴαα]ὰ] ἔγαπ)]ὰ Ρ18 ὙΘΙΠΔΡΆΥἾΒ ὃ αἰὴ]Ρ 18} ϑα!δῦθιθ Ρδη8 

γα βὑν) 8 8, 18} ΟἿΡΙΡ βᾶπα γνοϑίπαραγνα ΔΗΡαΙ δίῃ. 10. Π1Π 

Ραΐα οἝΠ61140 πϑϑαρογαβθ: ϑὑδ!η8. βϑιητηθὶ ἀβυϑαιραῃ βᾶὶ 

ἘΠ}]8η8, 858} νὰ} ἀὰ ὨδαθΙ4α νὰ] ϑύϊη5; 11 τα [ταῦ] ας 

γΡ 88, 78}} δῦ 511 816 18 ἴῃ δαρἝ) πΠΒΔΙΙΤη ὃ 
τᾺΡ -ς 129 12. Ψ4}} βοιἀθάπῃ ἴηὰ ππαρΥθρδη 18} Ομ θάπῃ Ρὸ τηὰπᾶ- 

δ [0548 σοίη ; ΤΤΌΡαΠ δὰ Ραΐθὶ ἀπ ἴῃ ΡῸ σα]ακοι Δ}. 

1] τς 180 8} ἤοίαπμαδη5 ᾿ἴπἃ ΘΠ Ραπ. 18. 18} ᾿πβαπαϊἀθάπθη ἀὰ 

Τὸ 348 ᾿χῃγηᾷ: 5ιπιαὶ μῖΖ6 ΕᾺΤοΙβαῖθ 18} Ἡδγοάίδη6, οἱ πᾶ σαπαίοὶπᾶ 

γϑῦγδ. 14 10 οἷ58. αἰτηδηᾶδηβ ἀΘΡαπ ἀπ ᾿τητηδ: 1 ϊϑα}}, γἱδατα 
Ραΐθὶ Β1Π]61η8 15, 7811 πὶ κατὰ Ρακ Τηϑηβηπη; πὶ 81 5ΔΙΠΥ 5 

ἴῃ ΔΠαγ ΔΙ" }]ὰ ἸηηΠη6. ΔΚ Ὀ1 5178] νἱρ σα} 5. 18 15615; 5Κα]α 8 

"ὔ ὔ εἰ Ε , ᾿ Ὡ ἢ ἐς 
ἔσχατον, λέγων ὅτι ἐντραπήσονται. τὸν υἱόν μου. ἴ ἐχεῖνοι 
δὲ οἱ γεωργοὶ εἶπον πρὸς ξαυτοὺς ὅτι οὗτός ἔστιν ὃ χληρο- 
γόμος" δεῦτε ἀποχτείνωμεν αὐτόν, καὶ ἡμῶν ἔσται ἡ χληρο- 

, Ν , Ξ'ΝΣἋ 2 ,ὔ ἈΝ 5 ἃ ᾿Ξ ΣΩ͂Ν 
γομία. 8 χαὶ λαβόντες αὐτὸν ἀπέχτειναν χαὶ ἐξέβαλον αὐτὸν 

- 2 - τὰ Ὁ ἐν 

ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος. 9 τί οὖν ποιήσει ὃ χύριος τοῦ ἀμιπε- 
- 2 ΡΣ 

λῶγνος; ἐλεύσεται χαὶ ἀπολέσει τοὺς γεωργούς, καὶ δώσει 
Ν 2 - 2 2ωΧ Ν Ν , ΕΣ ΕΣ 

τὸν ἀμπελῶνα ἄλλοις. 10 οὐδὲ τὴν γραφὴν ταύτην ἀνέγνωτε 
2 ΡΥ - 

Αὐἰϑον ὃν ἀπεδοχίμασαν οἱ οἰχοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήϑη 
εἰς κεφαλὴν γωνίας. 11 παρὰ κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ 

5 - ς - 

ἔστιν ϑαυμαστὴ ἐν ὀφϑαλμοῖς ἡμῶν; 
Ἄ Ὁ 

12 Καὶ ἐζήτουν αὐτὸν χρατῆσαι καὶ ἐφοβήϑησαν τὸν 
) ΔἾ ἢ 2 

ὕχλον. ἔγνωσαν γὰρ ὃτι πρὸς αὑτοὺς τὴν παραβολὴν εἶπεν. 
΄“ ) 

Καὶ ἀφέντες αὐτὸν ἀπῆλθον. 18 χαὶ ἀποστέλλουσιν. 

χρὸς αὐτόν τινας τῶν Φαρισαίων χαὶ τῶν “Πρωδιανῶν, ἵνα 
’ 3, ω 

αὐτὸν ἀγρεύσωσιν λόγῳ. 14 οἱ δὲ ἐλϑόντες λέγουσιν αὑτῷ 
ν 9 ν᾿ ᾿ 

Διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ἀληϑὴς εἶ, χαὶ οὐ μέλει σοι περὶ 
᾿] 7ὔ 2 δὲ 

οὐδενός" οὐ γὰρ βλέπεις εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων, ἀλλ᾽ ὅπ 

9 π0}} οὖν, 5. χὰ 1 Ο, ΥἹΙ, 106. 11 50] δυΐῇ βίαϊπ8 θοζορθη, τ - 
τοπᾷ αὕτη αὐ χεφραλὴ γωγέίας φοιδ, 12. Βοοίϊοι 180 θορὶππηῦ θ61 ΤΊβομθη- 
ἀοτῇ τοϊύ 18. 18 βυπηα]}) τογάς, Ὑυ]ῆ]α βομποὶϊπύ τινές γοσροίαπᾶθι σὰ ΒΘΌ ΘΠ, 



ὧς ἐν τ᾿ ΡΨ ΝΒ ον τ 
- 

κΔ}} 

- 

Νανοιβ ΧΙ. 919 

ἰδὲ Καϊβαυδοῦ ἃ οἴθαπ ἸΚαἰδατα, Ρᾶτι πἰὰ οἹ θαμὰ ὃ Τῦ 10 [6818 

σαβαϊ γα 5. ἴθ ᾿ϊαῤοὶη 4} ἀπ ἴπι: ἤνὰ τὰκ [γ 151} ἢ αὐ θα} 

τΐβ βκαϊδ, οἱ σαβαίῃγαι. 10 1} οἷ ἀὔθουιιη., 18} ἀΡ ἀπ ἴπ]: 

᾿γὶβ ἰδὺ 8ἃ τηδη]οῖκα 18} 50. τἰαυ θ᾽ θη ὃ 10 οἷ. Ραμ ἀὰ 

ἰπηπὴὰ : Καϊβαγῖθ. 117 71} πα ἢ π5 ΤΘθὰ5 4} ἀὰ ἴπ: τπ8ρ]- 

ὈΪΡ Ρὸ Ἰζαἰβαυβ Καἰδαγὰ 78 ἢ} ΡῸ σα 5 ρα. 14} 511 4]6 Πα θά πῃ 

ἃπὰ ΡΔΠΙ πᾶ. 18. 1} αὐϊἀ ἀ]οάπιη δα πα Καῖοῖθ ἀπ ᾿μημγὰ,, Ραϊθὶ 

αἰραμα τιϑβίαϑβ πὶ γίβαῃ, 8} ἰγθ πὰ αἰραημάδηβ: 19. 1α]- 

ΒΥ], ΜΌΒΘΒ. σὩΠΙΘ] 1 ἀὰ τιη5158. Ραΐοὶ 1808] ἢγ18. ὈΓΌΡαΣ οϑἀδιβηδὶ 
ἴδ ὈΙΠΟΙ αὶ αἀθπαὶ 18} θᾶγπὸ πὶ ὈΪΠΟΙΡαὶ, οἱ πἰηλαὶ ὈΙΌΡΑΥ 18 
ΡΟ 46 ἰ5 18 πϑϑαϊ])αϊ θαυ πὰ ὈΤΌΡΙ 50] πη. 20. 5108 

ὈΤΟΡΙ ΔΒ. ὙΘΒῈΠ ; 18} 88. ἔπτη ϊδύα πᾶπὶ 661, 1811 ΘαΒυ 18 

πὶ ΠᾺΡ {ταῖνα. 21 18} ΔΠΡΆΙ Π8ΠῚ ΡῸ 74} ραἀδαβρηοαδ, 78}} 

ἀληϑείας τὴν ὁδὸν τοῦ ϑεοῦ διδάσχεις" ἕξεστιν κῆνσον Καί- 
δοῦν Ὁν ΡΝ δῶ 2Ν ἷς δῶ νιν 10 ς δὲ Ἵ - 

σαρι δοῖναι ἢ οὔ; δῶμεν ἢ μὴ δῶμεν; ὁ δὲ ᾿Ιησοῖς 
Ρ] - 4. Ἂ »-οο 

ἰδὼν αὐτῶν τὴν ὑπόχρισιν εἶπεν αὐτοῖς Τί μὲ πειράζετε; 
’ ’ ’ ς' 2) « ἢ ᾿ ͵7ὔ 

φέρετέ μοι δηνάριον, ἵνα ἴδω. 16 οἱ δὲ ἤνεγκαν, κχαὶ λέγει 
2 - ’ ς ) Ἁ [χ Ἁ ι ὅ Ύ δ « ᾿ 7ὔ 

αὑτοῖς Τίνος ἢ εἰχὼν αὑτὴ χαὶ ἢ ἐπιγραφῆ; οἱ δὲ λέγουσιν 
᾿Ξ ΄" 2 ἡ - 5 »"-ο 

αὐτῷ Καίσαρος. 11 χαὶ ἀποχριϑεὶς ὃ Τησοῦς εἶστεν αὐτοῖς 
᾿πόδοτε τὰ Καίσαρος Καίσαρι χαὶ τὰ τοῦ ϑεοῦ τῷ ϑεῷ. 

" Ύ ᾽ὔ ΎὝ , 2 - ὄ τ. τ' »-Ὁὦ Ν 

χαὶ ἐθαύμασαν ἐπ᾽ αὐτῷ. 18 χαὶ ξρχονται Σαδδουχαῖοι “τρὸς 
᾿ς , 2 ,ὔ ε ἡ 

αὐτόν, οἵτινες λέγουσιν ἀνάστασιν μὴ εἶναι, χαὶ ἐπηρώτων 
2 ’ “ἢ μ᾽ -Ὁ᾽ [φ 

αὐτὸν λέγοντες 19 Διδάσχαλε, ἸΠωσῆς ἔγραψεν ἡμῖν ὅτι 
’ Ἀ ε 2 -Ὁ 

ἐάν τινος ἀδελφὸς ἀποϑάνῃ καὶ ἀπολείπῃ γυναῖκα καὶ τέχνα 
Φ - , , ς 2 2 - »ν 2 - 

μὴ ἀφῆ, ἵνα λάβη ὃ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖχα αὑτοῦ καὶ 
᾿ -» 2 - - 

ἐξαναστήσῃ σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ. 20 ἑπτὰ ἀδελφοὶ 
ε -" -Ὺ᾿ 2 ’ὔ 3 

ἦσαν" χαὶ ὃ πρῶτος ἕλαβεν γυναῖχα, καὶ ἀποϑνήσχων οὐκ 
Ὀ . Ὡν , δι Ὸ Δ 2 στ Ὁ τ ΝΣ , 
ἀφῆχεν σπέρμα. 21 χαὶ ὁ δεύτερος ἔλαβεν αὐτὴν χαὶ ἀπε- 

Ψ 2 -“ΣὉ7- , 

ϑανεν, χαὶ οὐδὲ αὐτὸς ἀφῆκεν σπέρμα" καὶ ὃ τρίτος ὡσαύ- 

. 14 Καϊδβαταρ!]α ροἸθΔη ΚΚαϊβατα} χκῆνσον Καίσαρι δοῦναι, ἈΡυγοὶ- 
Θμοπᾶθ ποτ βίο] απρ;, --- Ραὰ πῖὰ δἰ θαἰπιΆ] ἄἴο στυίθοι. Βδπ βου οα ἢ οὔ; 
δῶμεν ἢ μὴ δῶμεν; Ὁ 100} πὰν ἢ οὔ, ἅῦογ ρ5 νρ ρουδάθ ψίθ ΟΑ: ,8ῃ 
πὸπ ἀαδίπηιβ᾽ (ἢ μαὲ οἶπο 1ἴοκο γοῃ ΧΙ; 865: ΧΠΠ]: 592). Τὸ ΣΧ, ΔΩ: 
βκυϊάπ ἰδέ πη5815 Καϊβατα ρα ρίθαθ βιὰ αἴθ 18 6515] ᾿Ιησοῦς 7 πρὶ 
-- 9681}. --- σαϑαῖναηα8)] ἐδών ϑ΄η Ὁ 108 .--- εἰδώς. 19. υϑϑα]αὶ Ὀαγπα 7} 
ἐξαναστήση σπέρμα; φουδιοῦ 1,0. ΧΧ, 28 υὐταϊδ]αὶ ἔγαϊν. 20 ὈτοΡτᾶ- 
ἨΔ157 ἀδελφοί; 1,0. ΧΧ, 29 ῬχοβιζαΒ. ὕθου Ῥγορυαμαπβ Ὑρ]. 1,60 Μογοχ. 
Ῥ. ὅ2. 



9920 Μϑδγοὺβ ΧΙ]. 

Ὠΐ 88. ὈΠΔῚΡ ΠΓαῖνα; 18} ΡΥ1] ΒΔ] ΕἾ κο. 22. 181} πϑιηπῃ ΡῸ 

ΒΔΙΊΔΙΘΙΚΟ Ρδ] ΒΙ θη 18} ὩΪ ὈΠΊΡαΠ ἔγαῖνα. Βροααμηϊδία, 8118126 

σαβυα]ῦ 8 850 46η8. 28 ἴῃ Ρ͵χαὶ ϑϑαβϑαϊ, βᾶη πυϑϑίδηδδηᾷ, 

Πγ Δ.) ΔΙ τη 126 γΑ 1 }ῚΡ ἀΘη8Ὁ Ραϊ δ βίθαῃ δἰ πίθάπη Ρὸ ἀὰ 

αθΠπ8]. 24 141} Δπα Πα ἤλπ 5 ΤΘϑπ8 4 ἀπ ἴτπ: πππι ἀα}0 αἷγ2- 

71 510}0 1] Καπηδηδηβ 1161 ἢ1} τηϑῃῦ οὐ8ῦὉ 20 815 

Ῥᾶη υϑϑίαπαδπηα τι5 ἀδιβαΐπι, πὶ Ππραηᾷ ηἱ Ἰπραπᾶδ, δ βἰπᾷ 
576 ΔΡΟΊ 5 ΡαΪ ἴῃ ΠΙΠΠΪΠ8Π. 26 ΔΡῬᾶπ Ὀ ἀδθραηβ, βαΐοὶ 

ὉΠῚΘΙΒ8 Πα, τ ΘΔ ΠΠ8146 4} ἃπ8 ὈΟΪζοΙη ΜΟΒ6 218 ἃπδ δἰ Πγαἃ- 

τ᾿ πα}α], Ὠναῖνα ᾿πηη]ὰ Δ} ΟἿ αἰραπᾶθ: [κα ἴπὶ σα ΑΡταμαᾶ- 
Τηἶθ. 18} ΟΡ 5818 18} [ΙΔ ΚΟΡΙ5 9 27 ηἰδὺ σα ἀδαβαϊζο ἃΚ 
αἰγαῖχθ; ΔΡΡᾶῃμ 1185 ἢ]ὰ δ᾽ γ2]α] 5180. 28 14}. αἀυδίσαρσδηαβ 
δἴη5. ῬΊΖ6 ὈΟΪΚ8116, 

δε 12} ᾿. ΤΑΝ ς ΄ὔ ἘΠῚ ε Ν Χ 2 ΡΣ αο 

τως. 22. χαὺν ἔλαβον αὐτὴν ὡσαύτως οὐ ὅσχττὰ χαὶ οὐκ ἀφη- 

χαν σπέρμα. ἐσχάτη πάντων ἀπτέϑανεν χαὶ ἢ γυνή. 28 ἐν 
τῇ ἀναστάσει, ὅταν ἀναστῶσιν, τίνος αὐτῶν ἔσται γυνή; 

2 - 2 

οἱ γὰρ ἑπτὰ ἔσχον αὐτὴν γυναῖχα. 24 καὶ αἀποχριϑεὶς ὃ 
2 - ἰ 2 -“᾿ ΡῚ Ν ΩΝ - Ἀ Ἔ ὔ Ν , 

]ησοῦς εἶπεν αὑτοῖς Οὐ διὰ τοῦτο στιλανᾶσϑε μὴ εἰδότες τὰς 
΄ - - - γραφὰς μηδὲ τὴν δύναμιν τοῦ ϑεοῦ; 20 ὅταν γὰρ ἐκ νεχρῶν 

- ,ὔ -Ὁ- 

ἀναστῶσιν, οὔτε γαμοῦσιν οὔτε ἐχγαμίσχονται, ἀλλ᾽ εἰσὶν 
ὡς ἄγγελοι οἱ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 26 σπιερὶ δὲ τῶν νεχρῶν, 
ο γ ;ὔ 7 2 ᾿ς 7 ἊΝ , ’ γ Ἂ Ὁ 

τι ἐγείρονται, οὐκ ἀνέγνωτε ὃν τῇ βιβλῳ Πωσέως ἐπι τοῦ 
, Ὁ 5 2. ϑῦν" ΜΕ 9. Ν λέ ," γε» Ἑ 9. Ν ᾿»,; Ν βάτου ἐς εἴπτεν αὑτῷ ὃ ϑεὸς λέγων Ἐγώ εἰμι ὃ ϑεὸς «Αβραὰμ 

2 ς 

καὶ ὃ ϑεὸς ᾿Ισαὰκ χαὶ ὃ ϑεὸς Ἰαχκιβ; 21 οὐχ ἔστιν ὃ ϑεὸς 
- ΒῚ - 5 - 

γεχρῶν ἀλλὰ ϑεὸς ζώντων" ὑμεῖς οὖν σπτολὺ πλανᾶσϑε. 28 χαὶ 
- ἢ 

σιροσελϑὼν εἰς τῶν γραμματέων, 

24 Ζὰ πι|61α παθί 510} ἃπὶ τϑηᾶθ (16 ροβϑθ Ὀοϊζοβ. 

-.-“ς. . 

28 ἴπ ΡῖΖαὶ τιβϑία5581}] ἐν τῇ ἀναστάσει οἾπο οὖν ὅ΄π ΒΟ, Κα. -- 
ἨὨγδΥ͵διητηα)] τένος, ἀαίίν ψ|6 87, 1.6. Χ, 29. 9}. ΧΙΤ, 81 υπᾶ δβοπδί, ἅδ- 
σοροῃ 1,0. ΧΧ, 88 Ὦγδγ]18 Ρ1Ζθ γα Ρ]Ρ 460η5. 25. υϑϑὐαπαᾶδῃα τ5 ἀδι  αΐμ] 
ἔχ γνεχρῶν ἀγαστῶσιν, ΠΝ ΟΝ ὙΓΟΥ (β( ]]ππρ. 20 φ»Ἀ Κυμμδὶ 6} 
ἀνέγνωτε; ἀναγιγνώσκειν βοπϑύ ὈΒΒΙ ρ ἢ ΟὟΘΥ βίρογδη; ἃποΚαηηδη βίθῃύ 
ΔΆ ΠῚ ΟΣ ΓΒ. 2; ὉΠ αἸκαηπαῖη5 ἀνάγνωσες ΠΘΌΘΩ βίρρναπ 1014. 14. 
- ἱπιπια 48}} εἶπεν αὐτῷ, 5. “ὰ 5}. Υ, 46. --- ἴπ} εἰμί τὰν ῖῃ Μῦ ( νυρὴ);, 
γοΙὴ ἀθουβοίζου χυροβοίχί, --- 10} ΤᾺΚΟΡ 5] χαὶ ὁ ϑεὸς ᾿Ιαχώβ; σὰ Πεὶ 
αὐτοῦ νϑύβοθοη 465 θουβοίζουβ Οὐθυ θ8 ΔΌΒΟΏΥΘΙθοΥ5 8. 217 Βοοίϊοῃ 181 
[ἀτπισύ Ὁοϊ ΤΊΒΟΠΘ μου ταῦ 28 δ. 



στ ,0ΡθΟ 

- , ᾿ 

» »}. 

ἫΝ Γ 

᾽ 

Μάγους ΧΙ]. 891 

(Πα β] απ 5. ἴῃ 5. βατηδπα ΒΟΚ] πἀλη8, σα θα να π8. θα οὶ τ]ὰ τος 181 

γα ἴμ ἃπαπιοῖ, ἔγ8}} ἴπὰ: ᾿ναγ]ὰ ἰϑὺ Δ]1 110 Δ θη 0. τπ|- 

τϊδία ὃ 99. 10 Τοϑιι5 ἁπα οἵ ᾿πχηγὰ βαΐοὶ {υπιπλϊβύα 4]1 110 ἃ ηδἃ- 

ῬαΒηΒ: ᾿διδοὶ, [5786], ἔγαπ]α σἽΡ ἀη8ὰν ἔγαι)ὰ 15 ἰδ, 
90 18} {Ὁ1}]05 ἔλαθ]. ΟΡ ΡΟ πᾶπα τὰ8. ΔΙ] τη παν θη Ρ6]- 

ΠΔΠΠἢ ἰΔ ἢ τι8 11] βαῖγα αὶ βϑὶηαὶ 8}} τ18 8118] σα παρααὶ 

Ροὶπαὶ 8} 8 118] γδῃϊαϊ ΡΠ; 80. {ΠπΠηϊϑύα ὩΠΔΌΙΒΗ8. 

91 Δ} ΔΠΡατα σα] οἰ κα μὶχαὶ: {{1]05. πο ν απ αἀ]αη ΘΙ πα πη 506 

ΡὰΚ 510}. τηαῖχοὶ βαϊπὶ Δ βαγα ΔΗ θΊ5η8 ἰδύ. 
82 9} (Ὁ ἀὰ ἱἰτηχηᾶ 88 θΟΪΚΆΓΟΪ8: γν8118ἃ, 18͵8801, Ὀ1110 Ξεὶ 182 

5] ααϑύ Ραΐθὶ ἃἷη5 ἰἰδϑὺ 181}, ηἰδϑὺ ΔηΡῸΥ ἃ] 11η1ηἃ. 

38 181} Ραΐα ἀὰ []0Ὸὴ ἰπἃ 8 Δ)] τη ΠΔΙΓ η 81} 118 

ὉΠ πὰ ἔτ θ]ὰ 18} τπι8 1181] βαϊνα]ὰϊ 8} τι8. 8411] τηδ]δαὶ 

Ἶα} Ραΐα ἀπ ἐγ] 0. ΠΘΗγη ] 8 506. 51 51108Π Ἰηδηδρῖλο δύ 

᾿] τς - .-.- - --" 

ΑἽχούσας αὐτῶν συνζητοίντων, ἰδὼν ὅτι χαλῶς αὐτοῖς 
7 

ἀπεχρίϑη, ἐπηρώτησεν αὐτόν Ποία ἐστὶν πρώτη πάντων 
γ ἡ 7 ς ΝῊ 5 - 2 , ΝΑ τ τὴ Ὑ ΤῊ , , 
ἐντολὴ; 29 0 δὲ ]ησοῦς ἀπεχριϑὴ αὐτῷ τι πρώτη παν- 

, ς Ν ἘΠῚ ἡῳ , τα 
των ἐντολή ᾿χουε, Ἰσραήλ, χύριος ὁ ϑεὸς ἡμῶν χύριος εἰς 

ἔστιν, 80 χαὶ ΣἜΥΡΟΝΝΑ χύριον τὸν ϑεόν σου ἐξ ὕλης τῆς 
’ Ν . ς! - -Ὡ Ἁ ἊἜ [4 ὯΝ 

χαρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς 

διανοίας σου χαὶ ἐξ ὕλης τῆς ἰσχύος σου" αὕτη πρώτη ἐντολή. 
᾿ , ς , ΡΥ" ΤΣ Ψ ᾿ , 

951 χαὶ δευτέρα ὁμοία αὐτῇ «““γαπήσεις τὸν σπτλησίον σου 
[᾿ ΄ , , ΒΡ γ Ν 2 7 
ὡς σεαυτόν. μείζων τούτων ἄλλη ἐντολὴ οὐχ ἔστιν. 

Ν . Ἵ Ψ - » - 

352 Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὃ γραμματεύς Καλῶς, διδάσκαλε, 
τυ 3.0. Ὁ , ΕἹ « Τεῖ 2 Ν 7 27 2) Ν 
ἐγι᾿ ἀληϑείας εἴπας ὅτι εὶς ἔστιν καὶ οὐκ ἔστιν ἄλλος πλὴν 

αὐτοῦ. 38 χαὶ τὸ ἀγαπᾶν αὐτὸν ἐξ ὅλης τῆς δί ὶ ὲ χαὶ τὸ ἀγαπᾶν αὑτὸν δξ ὁλῆς τῆς καρόιας χαὶν 
᾿] ς!ὴ - ,ὔ Ν 2 [4͵ » ἴω Ν ο 

ἐξ ὅλης τῆς συνέσεως καὶ ξξ ὅλης τῆς ψυχῆς καὶ ἐξ ὅλης 
- "] ᾿ς ἈΝ ) - - 

᾿ς τῆς ἰσχύος, χαὶ τὸ ἀγαττᾶν τὸν τιλησίον ὡς ξαυτὸν πιλεῖόν 
ἐστιν στιάντων τῶν ὁλοχαυτωμάτων γχαὶ ϑυσιῶν. 84 χαὶ ὃ 

ΒΟΥ 

ΩΝ Ὁ »γηψμοον “αν αν ΡΤ τ τω" 

ΕῚ Εἰ ς. παυλος 
ων» 28 ρσαβαϊ γα 5] ἰδών δῖπ ἘΟΌΙ, 10 γρ --- εἰδώς. ---ὀ κ]]αῖ2ο δπᾶ- 
ἯΙ ἵιβηθ {γιτηϊδία] πρώτη πάντων ἐντολή (Α), ἐντολὴ πρώτη πάντων, ἐν- 

τολὴ πρώτη; Κοῖπθ ἀἴοβου Ἰθβασίοι ἰδέ ἴτη (ἀοὐϊβοοη Βοπηὰ, Ὑ]ΘαΘΥΡΟρΌΡοη. 
51 8} ἈΠ Ρᾶτὰ ρΆ]οΊ Κα ΡῖΖ41] χαὶ δευτέρα ὁμοία αὐτὴ (Α αὐτὴς, Ὁ ταύτῃ); 
ἀϊ6 ἡ ὔπροτοη στ ῖθο, Παπαβ ἢ τ 6 αὕτη (ν αὐτὴ); 10 γρ ΔΌΘ᾽, ΜΘ ΘΑ; 
,)81᾽ οὗον ,1111. 82. 4118 Ἰπηπ|8.} πλὴν αὐτοῦ; 4171 δῦ πὺ} ΠΙΘΥ Ρτάροϑβι- 
(ἴοπ, βομϑβί -- ἀλλά, ἀλλ ἤἥ, εἰ μή. Πλήν ταῖλ ρθη, Κὔπιηϊξᾷ βοηϑύ ἴπῃ 
οὐ β βουνοί αϊο ᾿βοιίβοῖιοπ Ὀγπ ΟΠ ΒυοΚθ γθίομθη., ἰού νοῦ. 38 Ραία ἀπ 
ἔγηοη} τὸ ἀγαπᾶν, 8. τὰ Χ, 40. -- ὀ 51Κ 51104η} ἑαυτόν Β ἴὸ νρ -- 
σεαυτόν. 

Βεγηλπαγαΐξ, Ὑα]18]Α, ΡΣ Δ} 



ὦ Μαγουβ ΧΙ]. 

8]1αἴπὶ Ραΐη. ΔΙ ΔΡ τ πδὑ πη 7811 βαπᾶϊμη. 54 18}} Τοϑὰ8 σαβα!- 

Πγαπαβ πὰ βαΐοὶ πιο θα. ΔηαΠοἵ, 4} ἀπ ᾿τητηὰ: πὶ [αῖυγὰ 15 

Ριαἀδη ρα 7] ΟἹ }8. 

θα το 741} ΔἸ μ5 μα Ραπα50 105. αἰ σαδαπτδία ἴηἃ [τ] ΠΠΔΗ. 
[[᾿ . .Ψ . . . 

πὴ -- δὰ 80. Ζ28}} Δπα Πα ἤδη 5. [Θϑ 5. ἀᾺΡ 1]Β] απ 5. ἴῃ 81}: Ὠγαῖγα 

ΠΤ 245 βαπ Ρὰᾷϊ ΒΟ κ1]05 βαΐθὶ Χυϊϑίιθ βιηπ8 ἰδὺ λαγΘΙ6]85 ὃ 

80 5104. «κ Πᾶγοῖα ἃ} ἴῃ ΔΠΙηΐπ νοὶ παπᾶ: αἸΡῚΡ ἴταμ]α 

ἀα ΓΔ] πη πδιητηῶ: 510 αἢ ἰαΊΠΒ 0. τηθῖπδὶ], πηΐθ ΙΚ ρἃ- 

1ᾳρ]α Π]απ 5. Ροίπδπθ ἰουαθαστα [οὐϊνο Ροϊμαῖχθ. 97 5108 

τα ὐ15 Παγοῖα αἸΡῚΡ πᾷ [τα], 18} ΠναθιῸ πη 511Π18 

ἰϑὺ ὃ 141} 8116 50 τιδηᾶροὶ παιδί ἀθάππ Πηπηἃ ΘᾺ Δα} ]8θΆ. 

Υο --- 185 88 728} ἀν ἄπ ἴπὰ ἴῃ [αϊβοῖπαὶ βοί πα: Βαϊ πν1} [ατὰ 
Ὁ ΓΗΤῸΣ 

ἈΠ 1δι ρ εἶ γαϑ ἃ ΘΠ, 

2 - ) Ν ϑ: Ἃ [4] - 2 , 6] Ἄν τὰ 3) 
Ἰησοῦς ἰδὼν αὐτὸν ὅτι νουνεχῶς ἀπεχρίϑη, εἰπτεν αὐτῷ Οὺ 

“3 δὲ - Ὡ -»ΣΝ»Ύ 

μαχρὰν εἶ απὸ τῆς βασιλείας τοῦ ϑεοῦ. 
) -Ὁ 

Καὶ οὐδεὶς οὐχέτι ἐτόλμα αὐτὸν ἐπερωτῆσαι. 
5) ον... - Ὁ ᾿ - 

86 Καὶ ἀποχριϑεὶς ὃ ᾿Ιησοὺς εἶπσεν διδάσχων ἐν τῷ 
« “ -ω ᾽ὔ « - [φ᾿ ς » Ν . τς 

ἱερῷ Πῶς λέγουσιν οἱ γραμματεῖς ὃτι ὃ Χριστὸς υἱός ἔστιν 
2 ἘΣ Δαυείδ; 80 αὐτὸς γὰρ Δαυεὶδ εἶπτεν ἐν πνεύματι ἁγίῳ 

- ' - 

““έγει ὃ κύριος τῷ χυρίῳ μου Κάϑου ἐχ δεξιῶν μου, ἕως ἂν 
- ς - --ὦ 

ϑῶ τοὺς ἐχϑρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου. 81 αὐτὸς 
᾽ Ν , 3. τὸς ᾿ ν ,ὔ .ν ΕῚ - « Ά᾿ 

οὖν Δαυεὶδ λέγει αὐτὸν χύριον, καὶ τεόϑεν υἱὸς αὐτοῦ ἔστιν; 
ἣν τ γὕ] Ὑὔ 2 τω ἰοὺ» 

χαὶ ὃ πολὺς ὄχλος ἤκουεν αὐτοῦ ἡδέως. 
΄ 7 - -“᾿ » 2 -Ὁ Ξ, 

388 Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ἐν τῇ διδαχῇ αὐτοῦ Βλέχεετε απὸ 
τῶν γραμματέων. .... 

ς 2 

ΧΙΠ, 16 (καὲ ὁ εἰς τὸν ἀγρὸν ὧν μὴ ἐπιστρειψάτω εἰς 
ἢ ᾽ - 

τὰ ὀπίσω ἄραι) τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ. 

88. ΔΙΑθτιηϑι1πὶ 16. πη ἀ5οῃγ , ΟἿ, ΠΥ πβέϊπι. 88 Ρο....., ἄδον- 
τοσύ γόηῃ ῬοΪςανἼ]απ)., οὐκαηπύ νορ {ΠΡ 5 μη. 

30 1Κ| συροβοίχί. 81. ταὶ! 18] οὖν; βοῃϑὺ βίϑῃῦ τα 18 [τ γάρ παπᾶ 
μέν. -- ἱπηπιᾶ βιηι8 180} υἱὸς αὐτοῦ ἐστεν δῖπ Α, ἃπάουο ἐστὴν υἱὸς 
αὐτοῦ, αὐτοῦ ἔστιν υἷός. ὭὍϊθ ροίΐδοιιθ. ψου βίθ!]πιηρ 16 πὶ θη τοὶ βύθῃ 
φσυϊθοβίβομθα. ΒαΠἀβο θυ θη 1,0, ΧΧ, 44. --- Σ1}}{ὦΔὃΞἍθ 580. τιᾶπαροὶ 1 ὁ πολὺς 
ὄχλος, αὔον 1,0. ΧΧ, 40 ἀχούοντος δὲ παντὸς τοῦ λαοῦ. 88. βαῖῃνὈ] 
βλέπετε; ἴῃ ἄον Ῥοάθιψιηρ , 516} ἢ ὔοη᾿ 86} 5βοῃϑ; αὐβαΐῃνδῃ. 



πα ᾽ 

Ε- ᾿ 

᾿ 

Γ Ματου5. ΧΠ]Ὶ. 828. 

17 ΑΡΡαὰπ ναὶ Ῥβαΐπι αἱβαμαίθοπι 18} ἀδἀ ἀαπ οἰ μι ἴῃ 1α-- υπιὰ --- 141 

πδΪη] ἀἀσἍ ἢ]. 
18 ΑΡΡᾶμ Ὀϊα]αῚ}Ρ οἱ πὶ γαϊγβθαὶ 5 Ρ] ΔΆ ΙΒ. ̓χγὰν Ὑ]Η ΔΤ. υπιὸ --- 145 

19. γαϊγραμπὰ ἃὰϊκ Ρμὰϊ ἀδοοβ Ἰαϊηδὶ ἃρ]0 βγα ] κα, ΒΥ6 τπιὴ --- 140 

πὶ γὰϑ βυδ]οῖκα πὶ ἀπαβίοιοϊ δὶ οΒ Κα [α18., ΡΟΘῚ ΘἌΆΒΙΚΟΡ 

σαρ., ἀπ εἰΐα., 7.11 ἢἰ γα} 1}. 
90. «1 καἰ {ταὰ]α απ πγο  ἀ6] Ρδη5 ἀαρθη5, Π] ΡΠ τις --- 147 

ΟἝΠΟΘΕΙ ἀἰμ αι ἰοῖκος ἃκΚοὶ ἴῃ Ρῖχ6. σαγα!άδηθ, ῬΆηΖοὶ ραν], 

σα γ σ᾽ ἄὰ Ρὰη5. ἀἀρΆΠ8. 

21 7214} Ρᾶῃ α0αϊ ᾿γὰθ ἰχυὶθ ΑἰΡα]: 881 ΠΕ ΧΥ ΒΟΙΙ5, τπιι τε 148 

ΑΙΡΡαι 581 Ἰαϊπαγ., πὶ ΘᾺ] Δ 0]. 1}. ἘΝ 

95. Τπΐο τπυγοῖβαπμα ΟΠ Πρ Χ ΙΒ ] 5. 78} ΘΠ ΠΟ ΡΥ Δα ΓΟ 615, τι} τες 149 
Τὰ σἹραπ αὶ ὑαι Κη 5 1.1} [Δ αταὔδμ]α ἀπ ἃ] 1 2) ἢ, 1808] τη οῖο 

517], 18} Ρᾶπ5. σαν] ]πη5. 29. 10 718 βα1Πν10; 58] δαταρα- 

81} ἰχυῖβ αἰ] ἴα. 
“ΡΥ 

11 Οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις χαὶ ταῖς ϑηλαζού- 

σαις ἕν ἐχείναις ταῖς ἡμέραις. 

18 Προσεύχεσϑε δὲ ἵνα μὴ γένηται ἡ φυγὴ ὑμῶν χει- 
μῶνος. 

19 Ἔσονται γὰρ αἱ ἡμέραι ἐχεῖναι. ϑλίιννις, οἵα οὐ γέγο- 
γεν τοιαύτη ἀπ᾽ ἀρχῆς χτίσεως, ἧς ἔχτισεν ὗ ϑεός, ἕως τοῦ 

γῦν, χαὶ οὐ μὴ γένηται. 
20 Καὶ εἰ μὴ χύριος ἐχολόβωσεν τὰς ἡμέρας, οὐκ ἂν 

ἐσώϑη πᾶσα σάρξ: ἀλλὰ διὰ τοὺς ἐχλεχτούίς, οὖς ἐξελέξατο, 

ἐχολόβωσεν τὰς ἡμέρας. 

21 Καὶ τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ ᾿Ιδοὺ ὧδε ὁ Χριστός, 
ἢ ἰδοῦ ἐχεῖ, μὴ πιστεύετε. 

22 ἜΡΟΣΚΕΒΑΜΗ γὰρ ψευδόχριστοι χαὶ ψευδοπροφῆται, 

χαὶ δώσουσι σημεῖα χαὶ τέρατα πρὸς τὸ ἀποτιλανᾶν, εἰ 
δυνατόν, χαὶ τοὺς ἐχλεχτούς. 28 ὑμεῖς δὲ βλέσετε᾽ ἰδοὺ 

ἐ σιροείρηχα ὑμῖν ἅπαντα. 

νάνι ΘΎΝΝΟΙ τ 

ΡΝ 

22 σαὶϊ!ιρσαχτυ ϑί] 5 ἀἴθ ΠΑΠἀϑο ιν, ΟἿ, ρα] ρα ΧΙ Β[7618. 

20 π1|}] εἰ μή; Τιῦθο γουηηίθί. ἢ π ρυὰπα ἢ1}}, Ὑγ0]0Π 05. δ ονβ. Εὔν 
εἶ μή 5ίοπέ (“π. ΧΙΧ, 11 υπᾶ Ξοηβ,); ἀδ5 ἀηροϊιᾶπρίδ ὉΠ νϑυ]οῖηύ 1600} 
ἄσπι πὶ Κεῖπθ δοπ)ιιποίϊοΠ816 Κυαΐε, υἱϑὶπιθην Πορὺ θυ 16 Ῥοϊκαθπίθ ΤΌΤΤΗ 
465 ὈραΙηρσ θη ρββαίζοβ ΟΠ ΠΘ ὀοπἰαποίδοπ νου; ἱπὶ (Οὐ βοηθη Καὴπ 5816 ΠῸΓ 
ἵπι ποραίί νοι, ὈΘαϊησιπρββαίζο οἰπίτοίθη, --- ἢδ}}} ἄν, 5. χὰ 110. ΧΙ, 5. 
22 51141}] χιιροεοίζί. 

" ἥμι 



894 Μαγοαβ ΧΠ]. 

τη τος 100 24 ΑΚΘΙ ἴῃ 78 πδη8 ἀδρδη8 Δ ΡῸ ΔΡΊΟη δϊηᾶ 5811] 

ΤΊΑ1Ζ6 10, 18} Ἰηθηδ πὶ ΘΟἸΡΙΡ ΠῸῚΔΡ 561η, 20. 18}, ϑ δι ΓΠΟΠΒ 

ΠῚ ΠῚ Π15. γα] απ αὐ] Βα 618, 718} τη ὐθ]5. ΡῸΒ. 1 ΠΏ] ΠΔΙῺ 

σαγδρΊ Δ η4ἃ. 

γιὰ --- 10] 20 4}. βᾷῃ ραβα νη ϑαηπ Π]Δ8 ΑἸΠηδπδη 1η 1η11}- 

Ιη8}Π] ΠῚῚΡ τη 2] ΙηΔ ηδρα] 18} να]θβᾶα. 270 18} βᾶῃ 1η88η- 

Ὧ61Ρ ΔΡΡΊΠΠΠη8. ΒΘΙ Δ η5. 18} ΟΆ]1510 ΡᾶΠ5. ον] Πη5 ΒΘΙΠΔ 5. αἵ 
ΠάνοΥ γπα δὴ [81 Δη 781 ΔΙ. 005 πα 86] Π]Π] 18. 28 ΔΡΡᾶη 

αἵ ϑιηα Κα θαρτηα ΘΠ} ΡῸὼ οα]πκοη. Ρὰῃ ΡῚΒ πΡᾶπμ δϑύβ 

ΡΙΔα 5. γα] 01 78} πϑκθιηδηα Ἰααῦο5, Καππρ βαᾶΐθὶ πθῆνὰ 

ἰϑὺ ἃθ8η8. 29 508} 8} 1185, βᾶῃ ραβαῖθυν ρα γα θη, 

Καμηθ} Ραΐθὶ ποῆγῷ 510} δὖὺ ... 

2 - , 

24 ᾿1λλ᾽ ἐν ἐχείναις ταῖς ἡμέραις μετὰ τὴν ϑλίψιν 
Ύ ᾿ «ς « , Ν ς , Φ χ Ν 

ἐχείνην ὃ ἡλιος σχοτισϑήσεται, χαὶ ἢ σελήνη οὐ δωσει τὸ 
- 2 ἘΣ » - Ἶ 

φέγγος αὐτῆς, 20 χαὶ οἱ αστέρες τοῦ οὐρανοῦ ἔσονται 
-Ὗ᾿ 2 -ὝἪὋ-ὦ Ψ' 

σιίπτοντες, χαὶ αἱ δυνάμεις αἵ ἐν τοῖς οὐρανοῖς σαλευϑή- 

σονται. 
Ἁ ’ ΒΩ Ν τὰ Ὁ τ ’ μὴ Ἂ, 

20 Καῖ τότε οιμονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνϑρώτπτου δρχόμεγνον 
2 ,ἅ οὗ , ων Ἂ γπ Ἂς , 

ἐν γεφέλαις μετὰ δυνάμεως πολλῆς καὶ δόξης. 21 χαὶ τότε 
ΡῚ »-Ὡ ὍΣ -Ὁ- 

ἀποστελεῖ, τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ χαὶ ἐπισυνάξει τοὺς ἐκλεχ- 
ΑἹ - - 2 ε - 

τοὺς αὐτοῦ ἐχ τῶν τεσσάρων ἀνέμων ἀπ᾽ ἄχρων γῆς ἕως 
,ὕὔ 2 - 2 Ν Ν - -- ΄ ᾿ 
ἄχρου οὐρανοῦ. 28 ἀπὸ δὲ τῆς συχῆς μάϑετε τὴν παραβο- 
λήν. ὅταν αὐτῆς ἤδη ὃ χλάδος ἁτταλὸς γένηται, καὶ ἐχφύῃη 

Ἁ ΄ , [φ᾿ γ Ν Ἂν » Ψ ᾽ [οἱ 

τὰ φυλλα, γινωσχετε ὅτι ἐγγὺς τὸ ϑέρος ἔστιν. 29 οὕτως 
- - «; ΄ χαὶ ὑμεῖς, ὅταν ἴδητε ταῦτα γινόμενα, γινώσχετε ὅὃτι ἐγγὺς 

"] Ψ Ν Ὁ» ἔστιν ἐπὶ (ϑύραις). 
--., ο΄ΠὃΠὖΡῸ ΄ἷὦὮὦἷἝἷἧἧἕ͵..-.-.-.- . 

29. 510} αὖ ἅ16 παηάβοῃν ν πὸ} Τρρδίγῦμι, ἄοοι ἰδέ ὁ ου]ΟΒΌΠ 6 ; 
ΟἹ, βῆυ Ρᾶη. Τιῦνε ((οάθχ Ασρϑηΐθιβ ἢ. 15) 51]81 Ἀαίδ. 

24 8801}}] ὁ ἥλιος, 8. χὰ ἴ, 82. --ο ἴ1ῃ Ἰαϊηδη8 ἀᾶρδ8] ἐν ἐχείγναις 
ταῖς- ἡμέραις, 8. δὰ ἘΡΈ, ΥἹ, 18. 20) Β[αΙΓΠΟΉ5. Π᾿ τη 8. ναὶ τ Ραμα] οἱ 
ἀστέρες τοῦ οὐρανοῦ ἔσονται ἌΠΟ οϑύ 1,1 νρ --- οἱ ἀστέρες ἔσονται ἐκ 
τοῦ οὐρανοῦ, οἱ ἀστέρες οἵ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἔσονται. ---- ἀγνϊαβαπάθ1}8] 
πίπτογτες δῖπ ΒΟΌῚΙ, {ὃ} -.-- ἐχπίπτοντες. 20 τηᾶπᾶραὶ} πολλῆς ἃπ ]6- 
ΒΘ 5[6110 δ΄π ΒΟΌΙ, ἴὺ γρ --- Α δηΐου. δόξης. 21 δμπά]απι] ἄκρων Ὦ ἃ --- 
ἄχρου. 28 Ῥὶ5 0}ᾶπη 85.858] αὐτῆς ἤδη ὁ χλάϑδος ΒΒΟῊΗΚ οοῦ -- ἤδη ὁ 
χλάδος αὐτῆς, --- Καμηὰθ} γενώσκετε ὅ΄ἴ΄η ΒΤΟ 100Ὁ}} νρ --- γινώσχεται. 
-- πθῆγα ᾿δϑύ δ88}8}] ἐγγὺς τὸ ϑέρος ἐστίν, ἀν Θ᾽ οΠΘπᾶθ ψυΟΥ ἐΒ06111π|ρ". 
29 5110} 41] ἐστι» ἐπί ϑύραις; ψοππ ἴΠρρδύνδπι σὶρ ρΘ]θβθη Ἰιαΐ, 80 
Τη 188. Ὑ 0] Π]ὰ ἐστέ (πο ἐστίν) νουβοία πάθη. ΠΡ 6ῃ. 



᾿ Γ Μάᾶγουβ ΧΙΨΥ. 9258 

ΧΙΥ͂, 4... ἰοίηβ Βὶ8 θ᾽ θα η5 γα θῦ ὅ χῃηδηὺ γϑϑὶ δὺκ 
Ραΐὰα Ῥαϊβαι {γα ρα ἴῃς ππὰπαρῖχο Ρᾶϊ Ρυ1]]ὰ απαὰ βἰκαῦθο 

ἴα. σίθαι ππ]οάαϊπι; [ἃ] ἁπαβίαπγγαϊ ἀθάπη ΡῸ. 6 10 [6818 

4: οἱ Ρο; ἄππνο ἰχὰϊ ὉΒΡυϊαῦ } } Ρᾶπηθ. ΡῸΡ νυγϑὺν 

ναῦν ΐα Ὀἱ γηἷ8. 1 αἰηἰοῖπο ἃὰκ Ρᾶη5 πΠ]ΘἀΔΠ5. Πα 1210 

ἰχγῖβ, 8} Ρᾷῃ υἱ]οὶρ, τπὰρ} ἴπὶ γα ]ὰ ἰαπ]αη., 0 τὰκ πὶ 

δ᾽ ηὐοῖηο ΒΔ]. 
8. Ῥαϊοὶ Ππαραϊᾶα, 50. σαίανια. [ἀπ βηδι. 58 ]00η ΠΊ16]Π τὴ --ὸ 19 

16 κΚ ἀπ πϑῆ]ηἃ. 9. ΔπΊ0ῃ αἷβὰ ᾿ἰΖν18, ΒΙΒΕγ ἢ 6] τηοι]αᾶα “" 38 

80. ΔΙ γα ΟΌ]]0 ἃπα 811ἃ ΠΤ] Π8 86}, ἰδ Ραΐοὶ σαύαν! ἃ 50 τοά- 

δὰ ἀπ σαγηι πα αὶ 1208. 
10 {8} Πιᾶάὰβ ᾿βκαυοῦθθ, δἰπθ ῬῖΖ6 ὕγα!θο, ρα] αὰ τ] --- 100 

Ραΐμι οτα]απι, οἱ σὩ]ου θα] ἴπὰ ἴπ. 11 10 οἷ58. σφ ΠδαΒ]8- 

γ - ’ὔ 

ΧΙΥ͂, 4... (εἰς τέ ἡ) ἀπώλεια αὕτη τοῦ μύρου γέγονεν; 
᾿] - ’ - ’ὔ 

ὅ ἠδύνατο γὰρ τοῖτο τὸ μύρον πραϑῆναι ἐπάνω τριακοσίων 
“ - -Φ " ΕΣ ΄ῸὋὉ΄ 

δηναρίων χαὶ δοϑῆναι τοῖς πτωχοῖς" χαὶ ἐνεβριμῶντο αὑτῇ. 
ς ᾿ - ς ἢ "» 2 Ἂν ἶν , ). ὦ ’ , 
ὃ δὲ Ἰησοῦς εἰπεν «“φετε αὐτὴν" τί αὐτῇ χόπους πίαρὲ- 

χετε; χαλὸν ἔργον εἰργάσατο ἕν ἐμοί, 1 πάντοτε γὰρ τοὺς 
Ν 27 ᾳιχ - Ν᾿ δ ᾽ ’, 2 - 

σπιτωχοὺς ἔχετε μεϑ' ξαυτῶν, χαὶ ὅταν ϑέλητε, δυνασϑὲ αὑτοῖς 
᾽ -“ ᾽ὔ 

᾿ς εὖ ποιῆσαι, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε. 
[Δ] 

Ἵ 8 Ὃ ἔσχεν, αὕτη ἐποίησεν. πιροέλαβεν μυρίσαι μου τὸ 
" 2 “Ὁ 

Ϊ σῶμα εἰς τὸν ἐνταφιασμόν. 9 ἁμὴν λέγω ὑμῖν, ὅπου ἐὰν 
Ἵ 

ΠΥ δσ υυν 

κηρυχϑῇ τὸ εὐαγγέλιον τοῦτο εἰς ὅλον τὸν κόσμον, καὶ ὃ 
ἐποίησεν αὕτη λαληϑήσεται εἰς μνημόσυνον αὐτῆς. 

10 Καὶ Ἰούδας ὃ Ἰσκαριώτης, εὶς τῶν δώδεκα, ἀπῆλϑεν 

πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς, ἵνα παραδῷ αὐτὸν αὐτοῖς. 11 οἱ δὲ 

ΠΥ 4. : ἰθῖπ5: ογράμπχο αδοθίηβ. (1 0. Ὗν, ὅ ΞΞ- δὅλεθρος). δᾷδν 
ἐγααϊβίθιηβ, τγᾶβ βοηβδύ πἱοῃῦ γουκοιητηίύ. ᾿ζ“πώλεια νἰτᾷ βοηϑὺ ἀσγοι ἔτὰ- 

 ἤἢυβίβ σοροῦθοπ, 10 Ἰβκαγϊοίθβ, 416 Παηαβοῃσ Ὁ [5]καυϊούθὶβ. 

5. ἴπ πιαπαρὶζο βᾶὰ Ῥυῖ]α πυπᾶα 5Ἰκαί(6] ἐπάνω τριαχοσίων δηνα- 
ρίων; ΜΘ ὨΙΟΥ͂, βίθῃξ 7. ΧΙΙ, ὅ Ζὺγ Ὀοδυπηπηθμηρ 685 ὈΓΘΙΒ65 ἴπ «ὦ. 
βκαίίο. --- δπἀδίαυγταϊ ἀράν} ἐνεβριμῶντο, ἅπαξ εἰρημένον. 6 Ρᾶππα]} 
Ζυροβοίχζί “1Ὸὸ 1Π Ο, ΥἹ, 8 ἴῃ Β. 9 80 αἴναρρθ1]0] τὸ εὐαγγέλιον τοῦτο 
(Α0 τῦῦν νρὺὴ, ἀπάθγθ τὸ εὐαγγέλιον. ὅ. δὰ ὙΠ, 80. 10 δἴπβ Ρ1ΖΘ 
ἔνα}106}] εἷς τῶν δώδεχα --- [0Ὠ]6 ἴπ Α. 11 ἽΡ οἷ5] οἱ δέ --α Α καί. -- 
Βδ(Πῦα ᾿π4] εὐκαίρως αὐτόν ῬῈΕ αἰᾳ --- αὐτὸν εὐκαίρως. 



9206 Μδϑγοιβ ΧΙΥ. 

ἀλη [πρὶ ποάθάπη. 18} ρα Πα παϊθ. ᾿πηπιὰ [αἰππι οἰ Ραμ. 78} 

Βοκῖἀα ἢναῖνα σύ] θα ἰμὰ οΆ]Ου 464]. 12. 181.) βδηηηια [1- 

τηϊβύϊη ἀαρὰ ΔΖΥΠ16, ρ8η ραϑιῶ 58] ἀθάπη, ΟΡ ἀπ ἱπΠηΠη8 

ΡαΪ 5]ΡΟΠ]Ο05 ἰδ: ΠΥΔΙ Ὑ]]615. 61 Ὁ ΘΙ ΡΠ Δ Π5 τηϑηνγ)αϊ πὰ, οἱ 
τη 15 Ῥαβια ὃ᾽ 18 18}} Ἰηβδη 18. ὑυ 85 Β]Ρ0116 861Πη 8116 φ βἢ 

ἀπ ἴῃ: ρσαρραΐθ ἴῃ ΡῸ Ὀδθγρ', 18} φϑμγχοῦθ ν᾽ ΘᾺ 15. τη ππᾶ Κὰϑ 

γαὐϊηβ θη 85; σαροαῦβ ἃ[Ὰ] ΡδΙηΠη]ἃ, 14 Δ} Ρδα61 ᾿πηρἃ- 
161|ραϊ, αἱρεῖ Ραιηπια Πρὶν ] 1) βαύθὶ 1 Ιβαυθὶβ ΟἸΡΙΡ: 

᾿γ δι 5114 ΒΔ ΠΥ ΟΒ, βᾶΓΟΙ ΡαΒτὰ 11} ΒΙ ΟΠ] Τη ΘΙ Πδ χη πα ί]αα ὃ 

16 18}} 88 12.018 ὑδ1] 1610 ΚΘΟΙ Κη τ]ἸΠ]αύα οαβύγαν!» τηδηνγ]αῦα, 

78} 741 πᾶ} γηδην}}} ΠΠ5186. 16. 78}} πϑ10 ἀ] πη ΡὰΪ] 5]Ρ0η... 

41... 881 σφ] θυ) ἃ ΒΌΠΕΒ Τη88 ἢ Πδμ ἀπ ἔαν δα" 8126. 

42 ὉΠΥΘΙΒῚΡ, ραρρΆ; 881 88 θυ] 5. της αὐπθην]αδ. 

) ἕω... ἕω 

ἀχούσαντες ἐχάρησαν χαὶ ἐπηγγείλαντο αὐτῷ ἀργύριον δοῦναι. 
- 2 ) -η - 

χαὶ ἐζήτει τεῶς εὐχαίρως αὐτὸν “ταραδῷ. 12 καὶ τῇ πρώτῃ 
“ 5} ,ὔ , , - 

ἡμέρᾳ τῶν αζύμων, ὅτε τὸ πάσχα ἔϑυον, λέγουσιν αὐτῷ οἱ 
- “, ’ 

μαϑηταὶ αὐτοῦ Ποῦ ϑέλεις ἀπελϑόντες ἑτοιμάσωμεν ἵνα 
. ΄ - “ 

φάγης τὸ πάσχα; 18 χαὶ ἀποστέλλει δύο τῶν μαϑητῶν 
Ὁ - “Ὁ Ψ 

αὐτοῦ καὶ λέγει αὐτοῖς Ὑπάγετε εἰς τὴν πόλιν, χαὶ ἀπίαν- 
,ὔ [4 - Ψ ’ [᾿ ἕ ἐ 2 ’ 

τήσει ὑμῖν ἀγϑρώττος χεράμιον ὕδατος βαστάζων" ἀκολουϑὴη- 
2 - Ν «’ ΚΝ ] ᾿ ἤὔ ων ᾿] 

σατε αὐτῷ, 14 χαὶ ὅπου ἂν εἰσέλϑη, εἴπατε τῷ οἰχοδε- 
,ὔ «; «ς ’ 7 Ὁ Ψ Ἁ Ψ [αἱ 

σπότῃ ὃτι ὃ διδάσχαλος λέγει Ποῦ ἔστιν τὸ κχαταλυμα, ὅπου 
΄-“' “Ὁ 5» 

τὸ πάσχα μετὰ τῶν μαϑητῶν μου φάγω; 1 χαὶ αὑτὸς 
Ν . Β] ἵ τω τ 

ὑμῖν δείξει ἀνάγαιον μέγα ἐστρωμένον ἕτοιμον, καὶ ἐχεῖ ἕτοι-, 
7 «ς -ἢ» ν γ..ὦ « Ἀ 

μιάσατε ἡμῖν. 106 χαὶ ἐξῆλϑον οἱ μαϑηταὶ. ..... 
41... ἰδοὺ παραδίδοται ὃ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου εἰς χεῖρας 

Ν ς - " Ρ] , Ὑ 2 ἈΠ Ὁ ΄ 
τῶν ἁμαρτωλῶν. 42 ἐγείρεσϑε, ἄγωμεν" ἰδοὺ ὃ παραδιδοὺς 

μὲ ἤγγικεν. 

18 ραρραίβ (2), ἀἴθ παμπάβοῃ νι! σαρραβί, 160 ΒΙΡοῃ.., τοὺ γῸ ἢ 
Β] 0108. 

12. Ὑ11618 61] ϑέλεις; εἱ Ζυροβοίζί τῖθ Μο. Χ, δ᾽. ΧΥ͂, 15. ΤῸ 
ΧΥ͂ΙΙΙ, 41. 1.6, ΙΣ, ὅ4. Μί, ΧΧΥΙΙ, 17. 5. ΧΎΤῚῚ, 89; ἀρευμαῦρὺ διομι 
μἷθ π80ἢ ν]ᾶὰη ἃἀο᾽ ὈΪοθθ6 ΟοΠ]ιποίϊν. 18 φὰρι}} χαὶ λέγει, νυρὶ]. χὰ 
7. ΧΥΗ͂Ι, 1. --- ραρραίθ] ὑπάγετε; ἄο᾽ ἄτι] ἸΠΒΟΥΟΥ 506110 ρϑῃὺ ν. 15 
τοῖζ τηϑηνήαϊ  ἱπ ἄθπ Ρ] χα] ρου ; ἄργβοὶθθ ᾿ 60.591 Μο, Χ, 8. 1,0. ΧΙΧΣ, 
81.858; 14. πιοϊναωίταιϊ  οἰκοδεσπότη, ἀλ5 ροῦ. ψοχύ πὰν που; ΜΙ. 
Χ, 25. 1,6. ΧΙΥ͂, 21 ραγάἀανα]ἀαπᾶθβ. 15 πιαπν]αία}) ἕτοιμον ϑῖ᾽ηυ ΒΟΙ, 10] 
[0810 ἴπ ΑΔ] τῷ. ---. 788 71α1πᾶ}}] χαὺὶ ἐκεῖ δῖπ ΒΟΌΙ, 11] νρ --- ἐχεῖ Α 10], 

ν 

κ΄ 



Νίδιοις ΧΙΥ. 9... 

4 Ζ7}1} ϑαπβαῖν Βα ὰ Ραμ αὖ ἰπηπϊὰ τοἀ]αη ἀΔΠ τρὰ --- 181 

Τπὰλβ, 5 π5. Ρὶζο ὕγα!θθ, 7} τὰ ᾿μηπὰ Ἰπαπαροὶ 110 [νὰ ]- ἐἐυῦν δ. 

ΤΠ 718} ὑγίναμη ἔγαιῃ Ραϊπι ἁΠπἰβύατη οι] 14} ὈΟΚαΥ- 

7. 78}} 5᾽ ἰδίῃ. : 

41 Αἴὰὶ - μὰς - σὰ 5 Ιου] δ ἴ Ὀαπάνοι. ΟἸΡΑΠΑΒ : τρὺ --- 182 

Ραπποὶ ΚακΊαι, 88 ἰδῦ; ρτοὶρὶρ Ρᾶπα 781} ὑ{0}}}0 ἃ πΙΡἃ. 
4Ὁ Τα} αἰπια θ βαηβαὶν αὐραρσραπαβ ἀπ ἰηπηὰ (ἃ: ΤᾺΌ6] 
Τα θοὶ, ἰὼ} κακία ἰππμα; 46 10 οἷβ υϑαριἀθάπη μη ᾺΠΒ 

ἀηὰ ἰηὰ 18} ππαρτριη 1Πἃ. 
41 10 ἴῃ ϑιπη8 μῖχθ αὐδίαπἀληαδηθ ᾿πη]ηὰ Ἐ5] ΚΔ ΠΒυρρ -- 188 

᾿αῖνιι 5101} 5ΚᾺ}Κ Δα Ἰβυϊη5. ΘΔ] 15 781} ἃἴ510}} πη πὰ ἅ11850 

Ραΐα ἐα]ῃβγο. 
48 71: ἁπαπα αη 5. 185. ΠΡ ἀπ ἴχη: 806 ἅὰ νὰ] 64}1η τρὰ --- 184 

ὈΣΤΠΠῚΡ τ} Παΐττη) 14}} ὑτῖνᾶπη οὙΘΙραΠ Πς. 49 ἄαρὰ ἢ τὰν 

48 Καὶ εὐϑέως ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος τταραγίνεται ὁ ἸΙού- 
δας, εἷς τῶν δώδεχα, χαὶ μετ’ αὐτοῦ ὄχλος μετὰ μαχαιρῶν 

χαὶ ξύλων παρὰ τῶν ἀρχιερέων καὶ γραμματέων χαὶ πρεὲσ- 

βυτέρων. 
44 “εδώχει δὲ ὃ παραδιδοὺς αὐτὸν σύσσημον αὐτοῖς 

λέγων Ὃν ἂν φιλήσω, αὐτός ἐστιν' χρατήσατε αὐτὸν καὶ 
ἀτιαγάγετε ἀσφαλῶς. 4 χαὶ ἐλϑών εὐθέως προσελϑὼν αὐτῷ 
λέγει Ῥαββεὶ ῥαββεί, καὶ κατεφίλησεν αὐτόν: 46 οἱ δὲ 
ἐπέβαλον τὰς χεῖρας αὐτῷ καὶ ἐχράτησαν αὐτόν. 

47 Εἷς δέ τις τῶν σπεαρεστηχότων στιασάμενος τὴν μάχαι- 

ραν ἔπαισεν τὸν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως καὶ ἀφεῖλεν αὐτοῦ 
τὸ ὠτίον. 

48 Καὶ ἀποχριϑεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπτεν αὐτοῖς Ὥς ἐπὶ λῃστὴν 

ἐξήλθατε μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων συλλαβεῖν με. 49 χαϑ᾽ 

48 Τυᾶα5] ὁ ᾿Ιούδας δ΄᾽η ΒΟΙ, -- ᾿Ιούδας ὁ ᾿Ισχαριώτης. --- πιᾶπᾶ- 
561} ὄχλος δ΄ῖπ ΒΙ,α{Η3ᾳ --- ὄχλος πολύς. ΔΑ αι - μη - ρ6] δεδώκχει 
δέ, 5. τὰ 1 Ὁ. ΧΥ͂, 15. ---ὀ [πὶ Ὀαπᾶνου] αὐτὸν σύσσημον αὐτοῖς, Ὁ 
{ΡῈ αὐτὸν σύσσημον; τι Οοἰβομοη [6810 αὐτόν, υπᾶ ἰπὶ (αὐτοῖς) δύ ἃπ 
ἄρββθηῃ βί6116 σοίχοίοπ, --- ἃγηῖ08} ἀσφαλῶς, πὰ πίον; ῬΆ]]. Π1,1 ἀσφα- 
λές --α Ῥγαβῖβα, 46 υδϊαρίἀδάππ παπᾶμηβ ἃπὰ 'πα] ἐπέβαλον τὰς χεῖρας 
αὐτῷ ΒΌΠΔΚα; οὗ γρ γ»τηδπι5 ἱπιθοθταπύ (1π]θοογιπύ τηϑΠ1|8) 1π Θπη᾿ --- 
ἐπέβαλον τὰς χεῖρας αὐτῶν, ἐπέβαλον τὰς χεῖρας αὐτῶν ἐπ᾽ αὐτόν. 
ΑἹ 10 αἷπθ 5βι.π|8] εἰς δέ τις ΟΕΕ οοὐ ἃ] νυᾳ --- εἷς δέ δῖα. ΑΒΙ, τὰ, 

χαί τις Ὁ. --- ἱπιπᾶ (1.}] Ζυροδοίχι, --- Ραΐία ἰαῖημθγυ0} τὸ δεξιόν, 80 
ΠῈΣ { ,αυτ]ου]απη ἀοχίσγαπι᾽, πᾶ) ἀθη ΡῬ874110]506116η. 



928 Μαγοιβ ΧΙΥ. 

Π ΔΙ, 6}} γὰ8 δὖὺ 7018 ἴῃ 81}} 1815] π5., 781} πὶ ΟΥΡῸΡ παῖ; 
ἃΚ οἱ ἀϑία]]ποάθάθίηα ὈΟΚΟΒ. 

ὅ0 984} αἢθίαπαδηβ πὰ ρα Ια Πα 88]. 

61 “813 δ1η5 5.π|85 προ ὶδα}5 1αἰδῦϊ4α, ἃ ἰπητηδ Ὀϊναὶ- 

ὈΠ0Ρ5 ἰϑῖπἃ ἃἂπῷ παηιδάδηδ, 78} ΟΥΡᾺΠ 18 βὰϊ Ἱπρρα!δπαθ 8 ; 
62 10 15 ὈΠΘΙρβαπμα5. Ρβϑιητηδ ᾿θίηα πδαᾶ 5 σα ΡΙὰἢ ἴδαχα, Ἰτη. 

ὅ8 Δα} ραίδαμαιῃ 1681 ἀα ΔΙΠαΙἸβϑυη ρα]1η, 18} ροἃ- 

ΤΙΠΠῸΠ ΤΡ ἱπηπηὰ ΔῈ ϑύϑη8. ΟΠ ]Δη5. 8114] 14 Ρὰϊ δ51η1- 

βίδη5. 181} ὈΟΪΚΚΔ]708. 
ὅ4 Φ98}} Ῥαϊίσιιβ [ΙΓ ΡΙῸ ᾿αϑί!ἀἃ ἴα ᾿πη1η8, πηὖθ α8 1 

ἴπ ραγᾶδ ΡῚ5 ΔΒ Β01η5. ΟἹ) 1Π8, 180} νὰ8 δι δαπα 8. τη] ἃπᾶ- 

Ὀαμύδηι 781} γ᾽] 8 18. 511. αὖ ΠΠπΠ8αλ. 

ς ᾽ὔ .ὕ Ν ς “ ᾿] γὼ 5 - ν ’, Ν 2 γ 

ἡμέραν ἤμην πρὸς ὑμᾶς ἐν τῷ ἱερῷ διδάσχων, χαὶ οὐχ ἔχρα- 
, ’ ἘΠ Λ69 3. ὶ -"Ὕ « , 

τήσατέε με᾿ αλλ ἵνα τυληρωϑῶσιν αἱ γραφαι. 
Ν 7 , ἌΨΩΗΝ 3... ΄ 

ὅ0 Καὶ ἀφέντες αὑτὸν ξῴυγον σταγτεές. 
Ν Ἔ , ) εἶ ΕΣ -“- 

Ὁ1 Καὶ εἰς τις νδαγνίσχος ἠκολούϑησεν αὑτῷ τιεριβεβλη- 
Υ -» Ν -- Ν “Ὰ Ν « 

μένος σινδόνα ἐττὶ γυμνοῦ, καὶ κρατοῦσιν αὐτὸν οἱ νεανίσκοι" 
ς Ν . ᾿ , ν 7) » (ὁ 3. 15: 

82 ὁ δὲ χαταλιττὼν τὴν σινδόνα γυμνὸς ξφυγεν ἀπ᾽ αὑτῶν. 
"Ἄ - “Ὁ ν 

ὅ8 Καὶ αττήγαγον τὸν Ἰησοῦν πρὸς τὸν ἀρχιερέα, καὶ 
δ τω πῇ 

συνέρχονται αὐτῷ πάντες οἱ ἀρχιερεῖς χαὶ οἱ τιρεσβύτερου 
χαὶ οἱ γραμματεῖς. 

ἕ ᾽ 5» - 

ὕ4 Καὶ ὃ Πέτρος ἀπὸ μαχρόϑεν ἠχολούϑησεν αὑτῷ, 
-- ν 5 

ἕως ἔσω εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως, χαὶ ἣν συγχαϑήμενος 
-»“ - ’ - 

μετὰ τῶν ὑπηρετῶν χαὶ ϑερμαινόμενος ττρὸς τὸ φῶς. 

50 ρα β]δυμαη 1141] ἔφυγον πάντες δῖ΄᾽η ΒΟΙ, --- πάντες ἔφυγον ΔῸ 
1 νρ. 51 ένα 105 --- ἅπὰ παηδᾶδηδ) περιβεβλημένος --- ἐπὶ γυμνοῖ; 
2ι παηδάδπα ἰδὲ ν᾽ 0]] 61 οηύ θα]ρ᾽ χὰ ΒΈΡΡΙ Το, ατίτατη τ. ΠΥ ν. 208, πῃ ψῦτ- 
(ΟΥ̓ 0 ἢ 5. ν. ὉΪΟ55. γουρ]οιοηῦ ἀθυβ6 106. 23 Θῖμθι. Ὀ]ΟΒθθὴ ἰθρθηἦ, Ὀἰγα Ὁ] π 
16 πίον Μο. ΧΥ͂Ι, ὅ --- περιβάλλειν; 1,6. ΧΙΧ, 48 θἰναϊ δ]απα, Ρυκ συνέ- 
ξουσί σὲ (ἀ1ο βἰαάι Του θα] μι), » ἘΠῚ ΖΙ ΠΡ Ό]η΄. --- ροΥΡη 15 χρατοῦσιν 
αὐτόν; ἀοΥ ροηϊν 15. βίθῃῦ ἄθπη Ῥαγύγοπ πᾶΠ0 τπᾷ ἸὈοΖθι θη πού αἰο 
ΒΘ Βοπιτηΐθ, τποα!Ποῖγίο ισ]καηρ’ ΟΥτ. ΙΥ̓ Ῥ. 646; ,5810 ρ»Υ]Πἔδη πδοὴ 1Ππ|᾿. 
58. Δ Πα} 18011 ὭΡΑΝ ἀρχιερέα --- Δ ἀρχ. Καϊάφαν. Τὰ ἢ ἰδὲ ΔΌΘΙΤΙΔ]Β 
οἶπο ᾿ἴοκο Ὀ156 ν. 63. Ἅ1Π81] πάντες ΆΌΘη 116 ρυ!θ0 ἢ. ὑπὰ 1αΐ. παπᾶ- 
ΒΟΥ 0η. ΥΟΥ οἱ ἀρχιερεῖς. -ὀ 14} αὶ Βιηἰβύβῃβ 74} ὈοἸκα1708] χαὶ οἱ 
πρεσβύτερον χαὶ οἱ γραμματεῖς δ΄᾽Ά. ΒΟΙ, --- καὶ οἱ γρ. καὶ οἱ π 
54 ἀπίρ 44π|} ἕως ἔσω 4110 ρσυίθοῃ, Παμαβομγ θη, ἀοο [0810 ἔσω ἰπ ᾿ 
105]... 6 ,«ἄομποο γοηϊῦ ἱπύιβ ἴῃ δὐγιαπι᾽, 
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δ ΠΡ) Ραὶ ἁυμυιβέαπβ σα] 8. 18} Δ11ὰ 80. ρα Δ 5 υρΡ --- 189 

βοκιάθάπη ἀπὰ Ιο8ὰ νοὶ γοαϊθα ἀπ αἰἀαπθ]αη ἴπὰ, 7111. ἢἱ Ὀ]ρ6- 

πη; ὅδ τπλπᾶραὶϊ ἃὰκ σα]αρ γοϊυνοσϊ θά πὰ ἰΠηδ. 

σα} βατηδ]οἶκοβ μὸ5 νοι νυ οα!θο5 ἢἱ γόϑαῃ. ὃ 78}} 5Π|8] υγ --- 190 

πἀιϑβίαπαδη ἀληβ οα]αρ' νοϊὑνοαϊἀοά πη ἃπὰ ᾿πὰ αἰ ρα πάλη 8 βὰ- 

[οὶ γϑὶβ σα πδπβι ἀθάσπι αἰραπάδ ἰπὰ Ραθοὶ ἱκ σαίαϊνα ἃ}} ΡῸ 

παπαπγαι οι, ἴα] ὈΪ ῬυΪη5 ἀαραπ5 ΔΙ ΡαΤα ἀμ ΠΔΠ ἀπν [ἃ 
σαξ την], ὅ9. 78} πὶ βυὰ 88} ] οἴ κα γὰβ γοϊὑγοάϊρα 1Ζ6. 600 18} 

ἀϑϑία ἀλη 5 5ὰ Δα Ππαπϊβύα οὐμά]α ἴῃ χη] ἀ] αἴ τη ἔγᾺ}} Τοθὰ αἰ ρα ΠαΒ: 

πἰπ Πα] [15 ναἱπῦ ἤνὰ Ρὰϊ πὰ μὰκ νοϊννοα]αμα 061 1Ρ 15 

βαμαϊάα Ἰὰς ναϊῦ αἱ ἀμαμοῦ, αὐτα 88. Δ τηϊδῦα οτιά]α [ΓᾺ}} 

πὰ ἴὰἢ 4} ἀπ ἰπημηὰ: μὰ 15 Χυϊδῦιβ. 58 ΒΌΠῚ5 δΪ5. ΡΙᾺΡΟΙΡῚΠΒ ὃ 

ΘΟ 10 15 ἀάΡὰἢ : 1κ 1]. 

« - ’ , 

δῦ Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς χαὶ ὅλον τὸ συνέδριον ἐζήτουν κατὰ 
--}» -»"ὝἪ - ὅς 2 

τοῦ Ἰησοῦ μαρτυρίαν εἰς τὸ ϑανατῶσαι αὐτόν, χαὶ οὐχ εὗρι- 
σχον᾽ ὅθ πολλοὶ γὰρ ἐψευδομαρτύρουν κατ᾽ αὐτοῦ. 

σ ,ὕ Καὶ ἴσαι αἱ μαρτυρίαι οὐχ ἦσαν. δ χαί τινες ἀνα- 
, γ " Ν, Ὑ: ΣῈ , ς δ᾽ ἘΔ 

στάντες εινευδομαρτύρουν χατ᾽ αὐτοῦ λέγοντες ὅδ ὁτὲ ἡμεῖς 
᾿] ’ ᾿] -" -“» 

ἠχούσαμεν αὐτοῦ λέγοντος ὅτι ἐγὼ χαταλύσω τὸν ναὸν τοῦ- 
’ - - 

τὸν τὸν χειροποίητον, καὶ διὰ τριῶν ἡμερῶν ἄλλον ἀχειρο- 
, Ψ , Ἀ 2 ο) ο’ 2) ΕΙ ς ς 

σγοίητον οἰχοδομήσω. ὅϑ9 χαὶ οὐδ᾽ οὕτως ἴσὴ ἣν ἢ μαρτυρία 
2 - 5. αὐτῶν. 60 χκαὲ ἀναστὰς ὁ ἀρχιερεὺς εἰς μέσον ἐπηρώτησεν 
4 ν 5 “- » » ξ κἷ 

τὸν Ἰησοῦν λέγων Οὐχ ἀποχρίνη οὐδὲν τέ οὗτοί σου κατα- 
“- ς ᾿ μαρτυροῦσιν; 61 ὃ δὲ ἐσιώπα χαὶ οὐδὲν ἀπεχρίνατο. ττάλιν 

ἘΣ . γ ΄ 5 ᾿ , ἌΚΟΣ ΠΟΤΕ ἡ Ὁ Ζ . 
ὁ ἀρχιερεὺς ἐπηρώτα αὐτὸν χαὶ λέγει αὐτῷ Σὺ εἰ ὃ Χριστὸς 
« εν - 2 - “-“- 

ὁ υἱὸς τοῦ εὐλογητοῦ; 62 ὃ δὲ Ἰησοῦς εἶχτεν ἜἘγῴῳ εἰμι. 

ΥΡυσὐυυρ γυνὴ 

62 15. 16 Παπάβοητ τ, γγ0] ΠΥ 15. (168115) ὙΘΥΒΟΏΤΙΘΌΘΗ. 

: δῦ ρμαΐαυτα5] συνέδριον, “ῖο Μο. ΧΥ͂, 1; ρααυπιρ5 Μί. Υ͂, 22. -- 
γον οα ρα] μαρτυρίαν --- ΑΚ τγευδϑομαρτυρίαν. 506 δοοίίοη 190 Ὀορίπηί 
61 ΤΙΒΟΒοπαουῇ πηΐϊῦ νοῖβ ὅ7. ὅ8 αἰβαμπάδῃ 1πμὰ] αὐτοῦ λέγοντος, δὈνγοὶ- 
σμοπάθ υγουίβίθ παρ, 61 10 18] ὁ δέ --- Α ὁ δὲ ᾿Πησοῦς. --- Ῥὶδ Ρῖυ- 
ΡοΙρίπ58)] τοῦ εὐλογητοῦ ΒΟ 10] --- τοῦ ϑεοῦ, τοῦ ϑεοῦ τοῦ εὐλογητοῦ. 
02 ϑ'οοίίοη 191 ἴδηρί Ὅ61Ὶ ΤΙΒΟΠοπου τηῖϊὺ 62 ἃπ, -- αἱ ἰαϊμδυομ δβιίδη- 
Ὧ4η} ἐκ δεξιῶν χαϑήμεγον δῖα ΒΟΏΙ,14 νρϑ] -- καϑήμενον ἐξ δεξιῶγ. 
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Τγἃ τς 191 8} ΘΆΒα ΠΥ] Ρᾶπα 8ππτπ ᾿Δη5 ἃΓ ἰαϊμϑγοι βἰὐαπᾶδῃ 
ἦι ὁ ηαΠ αΐα 18} αἰμηδπάδη τηΐρ ΠΝ ΠΙπιατη ΠἰΠΗ 15. 

ΥΥὉ -- 192 05. 10 88 δΔυμηϊδύα οια]α αἰβϑ οὐ πθ γαβί]οβ 56]- 
ΠΟῸΒ αΔὯΡ: ᾿ 

ΤΡ τες 198 νὰ ῥα πη} 185 ΡαῸ ΠῚ γ6 18 γοϊγοάθῦ 64 Πδιβι θα 
ΡῸ γα ]δ 61 6 8; ἢγὰ ἰΖΥ]8 βαρΊΓΟΙΡ ὃ Ρα 1} οἷ5. 8114] οδᾶο- 
μη] ἀθά πῃ ἱπὰ 5Κα]Δη νἰβδη ἀδβαα. 

τγὰ --- 194 05 «ἅ}} ἀπραππη 8.18] ΒΡογἂη ἃπὰ Υ]1Ὁ 15. 1811 Π]]ὰἢ 
ἃ Πα ν ἰ Ρὶ 15. 18} Καπραίαῃ πᾶ; 1411 4 Ραμ ἀπ ἰπητηὰ: Ρχδι- 

[οὐ6 1, 18} δηαθαμῦοβ. σαθαπη]αθα Ἰοΐδμη 5] ἢ ἰΠ8. 

ΤΥΘ τε 19 00 .[8]} νἱβαμάϊη Ῥαϊίγαι ἴῃ ΤΌ ΠΒΠΔῚ ἀΔ] θα, 1841} αὐ] 4] 
81ηὰ Ρ1]0 ΡῚΒ ΔΌΠἰβυ 8. ο.α]η8, ΘΥ. 18} ο΄ Βα Πγαπαοὶ 

Ν - "ἢ ᾿ -Ὁ Καὶ ὄψεσθε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνϑρώπου ἐχ δεξιῶν καϑή- 
-Ὁ ’, - -Ε -Ὁ 

μένον τῆς δυνάμεως χαὶ ἐρχόμενον μετὰ τῶν νεφελῶν τοῦ 
οὐρανοῦ. 

2 ε -Ὡ 2 - 

08 Ὁ δὲ ἀρχιερεὺς διαρρήξας τοὺς χιτῶνας αὐτοῦ λέγει 
, Ἵ 

Τί ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτύρων; 6θ4 ἠκχούσατε τὴν βλασ- 
᾽ 2 - Ω ς» « 

φημίαν αὐτοῦ" τί ὑμῖν φαίνεται; οἱ δὲ πάντες χατέχριναν 
αὐτὸν ἔνοχον εἶναι ϑανάτου. 

9 , 2 ΄ - , 2 - τ 
θὅ Καὶ ἤρξαντο τινὲς ἐμπτύδιν τῷ προσώπῳ αὑτοῦ καὶ 

͵7 2 “Ὁ 

χεεριχαλύπτειν τὸ πρόσωπον αὑτοῦ χαὶ κχολαφίζειν αὐτόν" 
5, ΔΛ ,ὔ ᾿ 

χαὶ ἔλεγον αὐτῷ Προφήτευσον, χαὶ οἱ ὑττηρέται ῥατιίσμασιν 
αὶ 

αὐτὸν ἕλαβον. 
- τῳ Ἂ ΓΝ 

06 Καὶ ὄντος τοῦ Πέτρου ὃν τῇ αὐλῇ κάτω, ἔρχεται 
, - - - . ,ὔ Ρ}.. - Ν ’ὔ 

μία τῶν τταιδισκῶν τοῦ ἀρχιερέως, ΟἿ καὶ ἰδοῦσα τὸν Πέ- 

08 γ618] χζυροβούχί. 04 15] αὐτοῦ 6 ἀᾳ --- [ΘΗ10. --- ΒἸκυϊδῃ 
Υἱ58}} ἔνοχον εἶναι Βδῖη. ΒΟ] 4 --- εἶναι ἔνοχον, ἔνοχον. --- ἀΔΆΡαι] 
θανάτου; ἀαίίν; ΜΙ, Μί. Ὗ, 21. 22 5κυ]α γδῖγθὶρ βίαια ,1Δ110 Διημθὶπι᾽, 
ἀἄλροροῦ Μί. ΧΧΥΙ, 86 5.018 ἀδα Ρὰὰ 5 18. ὃ. αὐ. τ. ΤΥ  1πἢὺ 
θὅ ϑροίνδη ἃπᾶ υἱῖύ ᾿ι5] ἐμτιτύειν τῷ προσώπῳ αὐτοῦ τὰν Ὁ αἵ --- αὐτῷ. 
ΟἸθαραν Ἰϊορὺ οἶπο ἅπάθυππηρ πᾶ 0 ἢ ἄον Ἰία]α νου; ἄσοιι ἑμαπᾷ β[0} ἄοσ αὖ- 
ΒΟΠΧΟΙΌΟΥ ποῦ θονοροη 14} Πι]7]8η ὩΠανΑΙΣΡΙ 15, ψὰΒ ἴῃ αὖ [681,4 Ζιὶ 
βίγοι θη. --- (0Ρὰπ} ἔλεγον 1) οἷς (αν ἁιιοἢ ἐκολώφεζον), -- λέγειν. -- 
δ Δυγ 78} Ζιιβαίζ ἃτι8 ἄθι 1814; ,110οπίοσ᾽ Ὠδί αν. ἃ. ἵ. 5] ἴλη. 1π8] 
αὐτὸν ἔλαβον, ΔὈν ΘΟ οπο Ὑγοσ βίο ]υηρ; Ὁ ἐλάμβανον αὐτον; πδοῖ 10 
γ᾽ γ 601) ὀαθἀοθαπὶ οὗρν Ῥογοι  ο)απί ὃ 606 11} αὐ144]4}] ἔρχεται. Ζνγαν 
ἰσηπίθ τιᾶπ τηϊῦύ Ὀονα ιηρ αὐ 4}, ΥΙ, 45 Ὠνάζυῃ πὰ θὰ ΡΠ αι Β]8 45. αὖ 
αἰύπι 1413 άπ, βαρ ὅτι πιῖ58. οἷπ ΔΠΆΙΓΟἾ] 1} ΠΟΙ ΔΠΠΟΒ θη; ἩγΔΠΥ- 
ΒΟΒΟΙΜ]ΙΟΠΟΥ ἸοΘάοΟ δύ ἀπάογιπρ πᾶ0 ἢ Ἃ(ΟΥ Ῥάγ8]]015(90110 ΜΙ. ΧΧΥῚ, 609 
ὁ δὲ Πέτρος ---- ἐχάϑητο καὶ προσῆλθεν ; ἄρπι προσῆλθεν οπὐβρυῖομύ ΜΝ 
αὐ ἀ]α ὈΘΒΒΟΥ, 8415 ἄθτη ἔρχεται. 

Β » “ὰ 

ἐν υυΣ. δ ἀν ν υνλ να, νι δά, 
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Ῥαϊΐχα ναγτι]αμάδη ΒΚ, ἀπβαϊπναμπᾶοὶ ἄὰ ἱπιπὰ 4}: 78} Ρὰ 

τὰν Τοϑαὰ Ραη]ὰ Ναχζοτοπὰὰ γαβὺ. 68 1} 15. ἰδ ιαἱΚ αἰραμα 8: 

οἱ ναὶϊδ. αἱ Καὰπ ἄγὰ Ρὰ 4] 18. 

Ζα} φρα]αὶ} ἴΔῸΥ σαγτὰ, 8} Πδμὰ γορὶᾶα. 69 18}. Β᾽ΝΙ ἐγᾳ -- 196 

σαβαϊ να μ 01 πὰ αἴτταὰ ἀπράμη αἰρὰπ μα ϊμη [πταβυα πα ἀλτὴ ΣΕ 8.5 

Ῥβαΐοὶ 88 Ρῖθ ἰδ. τὸ ἱβ 15 αἴϊηὰ Ἰαπσηϊᾶα. 71}. ΑΙᾺΥ 1ο1 01} 

αἴϊτα Ραὶ αἰδίαπαλπάδηδ ΠΘΡῸ ἄπ Ῥαϊξζται: ὈΪ δι] ΡὶΖο 15, 

αν ἀὰκ ((ΔἈ] ΘΙ Πα1ὰ5 ἰ8. Ἰ8}}}) ταχᾶὰ βοὶπὰ σΆ]οἾΚὰ δῦ. ΤΙ 1} 1β 

ἀσραπι αἰαϊ κα 1 ΒνατὰΝ Ραΐοὶ πἰ Καμπ Ῥᾷπᾶ τηᾶπηδἢ 

Ρβαμποὶ αἰρὶΡ. Τ2 18} ΔΗ ΡαΤαΤηπ ἃ βπρθὰ Πὰμὰ γορὶαὰ, 

71 σαιπσπᾶα Ῥαϊθγτβ Ραϊὰ γαστά, 506 48} ᾿πηπιὰ [6Β118, Τ72 τ 191 
δ 816 

118 

2 - 
Ὁ 

τρον ϑερμαινόμενον, ἐμβλέψασα αὐτῷ λέγει Καὶ σὺ μετὰ τοῦ 

2 - - .-.- Ἔα}. ὃ 
2 

ῃ 

Ἰησοῦ τοῦ Ναζαρηνοῦ ησϑα. 68 ὁ δὲ ἠρνήσατο λέγων Οὺυκχ 

5 ἘΦ, πο, , Ν ’ 
Σ 

οἶδα οὐδὲ ἐπίσταμαι τί σὺ λέγεις. 
ν» “-" - 

" 2 

Καὶ ἐξῆλϑεν ἔξω εἰς τὸ τιροαύλιον, χαὶ ἀλέχτωρ ἐφώ- 

Ν ς ᾿ 2 “- Ψ Ν , Ὑ ’ 

νησεν. 09 χαὶ ἢ παιδίσκη ἰδοῦσα αὐτὸν σταλὲν ἤρξατο λέγειν 

- , ε! ζἡ ᾿] ιν νῷ 2 ς Ν ΄ ὰ 

τοῖς παρεστηχόσιν ὁτὲ Οὐτος ἐξ αὐτῶν ἐστιν. 10 ὁ δὲ χαλιν 

2 - 

- 
»" 

ἠρνεῖτο. καὶ μετὰ μιχρὸν πάλιν οἵ τιαρεστῶτες ἔλεγον τῷ 

ϑ 3 , πκκὰ ἡ Ὁ 6 2 ΤΕΣ ΟῚ Βεινν Ν Υ - οἱ Κ᾿ ΓΟ 

Πέτρῳ ᾿Αληϑῶς ἐξ αὐτῶν δἰ, χαν γὰρ Γαλιλαῖος εἰ χαὶ ἢ 

. , ΄- «. ἡ] 7 ᾿ Ν 

λαλιά σου διιοιάζει. Τὶ ὃ δὲ ἤρξατο ἀναϑεματίζειν καὶ ὁμ- 

, -- « 2 ΡΣ: Ν γ}) “ « , Ν 

νύξιν ὅ τι οὐκ οἶδα τὸν ἀνϑρωπίν τοῦτον οὕ λέγετε. {2 χαὺ 

2 

ἐχ δευτέρου ἀλέχτωρ ἐφώνησεν, 
ἥξ Α 2 , 9 [φ Πέ γι Ἀ -.-“" .ς Ἐ τ ᾿ Β] - « 

αὲ ἀνεμνήσϑη ὁ Πέτρος τὸ ῥημα, ὡς ΕἰΤῈν αὐτῷ 0 

..- 
- 

ον πε δαῦσι -.............ὕὍὌὩὐῇπ
άστπασσεθα 

61 Ναζοζοπᾶι, ἀἴθ μαη βοῦν, Ναχοτγοῖπαθ. 69. 10 Ρῖ26, 416 παπᾶ- 

ΞΟ ΡΙΖΟΙ. τὸ Θαϊοϊ]αἴτι5 15. 1. Μαββυπδππ; (6810 ἴὰ ον πδπαβομυηῦ. 

12 [ΔᾺΥΡ126 1, ἀ10 Βαπάϑομσε ἔλα ῖ26. ρτοίδῃ, ἀἷθ μαπβομυ τ ρτοϊίαῃ. 

ΒΡ οοἘοσυττο τ τ λυ ες χαῖεντονταν τος πς 

61 τπιὶρ Ιοϑαὰ βάμμα Ναζοσεπαὰ γαϑ0] μετὰ τοῦ ᾿Ιησοῦ τοῖ Να- 

ζαρηγοῦ ἦσϑα ὉΖ ἴὖ τρ -- μετὰ τοῦ Ν. ἦσϑα τοῦ ᾽1., μετὰ τοῦ Ν. 

᾽1. ἦσϑα οοί. 68 πὶ γαϊέ πὶ Καπη] οὐχ οἶδα οὐδὲ ἐπίσταμαι (σαὶ. 

ΤΥ, 14, οὔον οὔτε οἶδα οἴτε ἐπίσταμαι οἂον οὐχ οἶδα οὔτε ἐπίσταμαι 

-- (αν ρατα] ἔξω εἰς τὸ προαύλιον; ἀϊθ ροίϊβομο ἀθουβούΖαπρ; 15} {|81» 

ἀοοῖ βἰπηροιηᾶξθδ; ΔὨτΒΟπ ΙΒ] 1 [6106 οἷπ τγοσύ [ἂν προαύλιον. ἴ 0 148 

ὰκ Οα]οϊ]αἴπ5 15. 14 ταζᾶα Βοϊπᾶ βΆ οἶα 151] χαὺ γὰρ Γαλιλαῖος εἰ χαὺ 

ἡ λαλιά σου ὁμοιάζει  -- χαὶ γὰρ Γαλιλαῖος εἶ δία. ΒΟΌΙ, τ0ὃὉ} γᾷ. 

Ὑγ 45 πα Οοᾶοχ Ατσροπίοθιβ βίθμύ, 18} αὐκ τασᾶα βοΐπα βΆ]οΙ Κα ἰδ, ατὰ 

ἀυτοῖ Κοῖπο συΐθοῖ. ΟὝΟΥ 1αἰ. παπβομγν Ὀοβίδαρὺ απᾷ ρρθύὺ Κοίπομ 51 πη. 

Βεὶ ἄον μη Κοὶξ ἄθβ 50 }1 5505 ὈΘΙΟΣ βο ΖΡ, ον (Θα]ο]]αῖὰ5 15 --- βὰ- 

161 Κα 150) Κοπηΐθ οί οἱ π65 ἀογβοῖθοη αιβί.}10 πη. 7Τ1 αἰαϊκαι) ἀναϑεμα- 

τίζειν; φοπᾶυοσ Μί. ΧΧΥ͂Ι, 14 αἴάοπήαι. 12 Ραΐα γαυτὰ 570] τὸ ῥῆμα ὡς 
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ΣῊ Μαγουβ ΧΥ. 

Ραΐθὶ [Δαν 1Ζ οὶ πᾶπὰ Ὠγα]ήδ] ὑγαῖμη 51 1, 1 ν1415 Τ1Κ ῬΥΙΩ 

51 ΡΠ]. 718} ἀπρῶπη οτούδηῃ. 

ΧΥ, 1 “2})} βιμϑαϊν ἴθ Π]ΔῈ ΡῚη Θϑ Π] ὑδυ)]απ δη8 βδὶ 

Δα Πα Ἰβὔδη8. οἀ]Δ 5. ΤΠ} ΡΙΙ Βἰπιδύαμι 78} ὈΟΪΚΔΙ]Δ ΠῚ 

98} 811ἃ 80 σαἴδαταθ, σα παδηάδηβ [ο8π θυ θάθπη ἱπᾶ 
αὖ ῬαΙ]αύδα. 

2 48} ἤδη ἴηῷ Ῥροι]αύπβ: Ρὰ 15 Ρίπάδη5 [π4 810} 1} 18 

ὉΠ Πα ἤδη 5. 4} ἀὰ ᾿πηπιᾶ: Ρὰ 41} 8. 

9. 94} νιοὶ ἀθάθη ἰπὰ Ρὰ] Δ Πϊϑίύϑη8 οτα]ὰπ8 ἢΠπι. 
4 10 Ῥοι]αύμπϑ. ἴδια, ἢγ8}} πὰ αἰραπα5: πἰὰ 861 |818. ἢ] γαὶηὺ 

581 ἤγὰπ ἤ]π ἃπᾶ μι νοϊ γοά᾽απα. ὅ 10 [6515 βδηδηηαῖβ πὶ 

Πα Π οἵ, σγαθνο 51168]6 11Π4ὰ ῬαΙ]αὔπϑ8. 

Ἰησοῦς, ὅτι τιρὶν ἀλέχτορα φωνῆσαι δὶς ἀπαρνήσῃ μὲ τρίς. 
χαὶ ἤρξατο χλαίειν. 

ΧΥ͂, 1 Καὶ εὐθέως ἐπὶ τὸ τιρωὲ συμβούλιον ποιήσαντες 
οἱ ἀρχιερεῖς μετὰ τῶν πρεσβυτέρων χαὶ γραμματέων 

Καὶ ὅλον τὸ συνέδριον, δήσαντες τὸν ᾿Ιησοῦν ἀπήνεγχαν 
χαὶ παρέδωχαν Πειλάτῳ. 

2 Καὶ ἐπηρώτησεν. αὐτὸν ὃ Πειλᾶτος Σὺ εἶ ὃ βασιλεὺς 

τῶν Ἰουδαίων; ὃ δὲ ἀποχριϑεὶς εἶσχιεν αὐτῷ Σὺ λέγεις. 

ὃ Καὶ χατηγόρουν αὐτοῦ οἱ ἀρχιερεῖς πολλά. 4 ὃ δὲ 
Πειλᾶτος πάλιν ἐπηρώτησεν αὐτὸν λέγων Οὐχ ἀποχρίνῃ 
οὐδέν; ἴδε “τόσα σου καταμαρτυροῦσιν. ὅ ὃ δὲ ᾿Ιησοῦς οὐχέτιε 
οὐδὲν ἀτιεχρίϑη, ὥστε ϑαυμάζειν τὸν Πειλᾶτον. 

δίων ΑΒΟΙ, --- τὸ ῥῆμα ὅ. --- ἀπραπηῃ ρτοίαμ} ἤρξατο χλαίειν (Ὁ 10 νρὴ 
οὔογ ἐπιβαλὼν ἔκλαιεν" ΧΥ͂, 1 ἴῃ πιδιγρὶ}] ἐπὶ τὸ πρωΐ οὔον πρωΐ 
Ὑε]. σὰ Ἐρῃ. ΥἹ, 18. --- δ 411 50 ραίαιιγ 8] χαὶ ὅλον τὸ συνέδριον 
σοϊιῦνύ θ61 ΤΙβοποπᾶογ ποῦ χὰ βθούϊομ 198. ---- Ὀταμύθαθπ ἴπὰ αὖ ῬρΙϊὰ- 
(αι παρ 1,06, ΧΧΙΠ, 1 χαὶ ἀγαστὰν ἅπαν τὸ πλῆϑος αὐτῶν ἤγαγον 
αὐτὸν ἐπὶ τὸν Πιλᾶτον, νϑμτοθηα ΠΟΥ αἴθ ρυῖθοῦ, ἀπά 1αῦ. Δ ΠἀΒΟὨΥ 00 
Βαροη ἀπήγεγκαν (() ἀπήγαγον) χαὶ παρέδωχαν Πειλάτῳ. 4 τυἱὰ - 
Ὠἶ γα 1}}} οὐχ - οὐδέν, ἃ0ο. ΧΙΥ͂, 60 πίῃ ἀπά!α 186 ναϊμῦ; θθθη80 Πηάοί 
510}. πᾶ ρ ΘΟ] ΒοΠομ. γουρᾶπρ ἀορροϊίο ποραίϊοι 4πι. ΤΧ, 88. ΧΥ͂Ι, 24. 
ΧΥ; δ. ΜῈ ΧΙΧΎΤΙ ΠΡ ΝΟ 11 2. Ὑ1Ι, 12. 1.6..1Χ). 80. ΣΧ συ 
γουρᾶηρ ἄθ5. ΟΥθοβομοι ἢμπᾷου 5105). ἀορροὶίθ πορεύου. “1. ὙΠ], 42. 
64]. ΥἹ, 14. ὅ Ῥαπδιηδΐθ πὶ ἃπάπο!] οὐχέτει οὐδὲν ἀπεκρίϑη; οὐδέν ἰδ 
λοηῦ δυβρθαγι οἰκί, 

δυο τ ως, νοῦ 



Νίαγοιβ ΧΥ. 999 

ὃ Τ᾿ ἃμπᾷᾶ ἀὰ]} πναιοῖν Γγ] Ποῦ ἴπὶ αἰπὰπᾶ Ὀαπα]απ ΡΠ Οἱ 80 ---- 902 
Με 392 

Ροάπῃ. ΤΟΥΣ 

τ αϑαΝ Ραμ 88 Ππαϊζαπα ΒΑΔ ΡθαΒ. τ} Ραΐμὶ ΠΗ} ἸΠΠ]ηὰ ες; --- 308 

ἀτοθ]απάσπι σα θιπᾶληβ, Ραϊοὶ ἴῃ αὐ] ]οάδιι παι θν σαὐαν!άο- ἀδο 585 

ἄππ. 8. Ἰὼ ἀβρασσαπᾶοὶ ἅ}1ὰ τηδηδροὶ ἀαριπηη Ὀιά] πη 

ἀγάθγο 5ἰπέοῖπο ἑανιᾶα πῃ. 9. ἰν Ῥοι]αῦιβ πα ]οὐ ἴῃ αἰραπα8: 

υἱ]οϊάπ [ταϊοΐαμι ἰχυὶβ πα Ρμ᾽ πάλη Ππαὰ]0 ὃ 

10 ίββα ἀὰκ Ραϊοὶ ἴθ ποῖ θὶβ. αὐροθαμ ἴπα ΡΪ ΔΆΠΠΠΠ)1- δὰ --- 904 

αἰδηβ σαϊαπθ. 11 ν᾽ Βαϊ ΔαλατἸβύδ8. οἰ] ἢ ἱηναριἀοάπῃ ὅ" 184 

Ρβὸ πυὰπαροίη, οἱ πιαὶβ ΒΑΤΆΡ ΤΥ ΔΠ]ΔΠ]ΟἿΪ ἴπη. 

12. 10) Ῥοϊαῦπβ αἰὔγα πα] ἤδη θ. 6} ἀπ ἴμη: ἢν ΠῚ 56 --- 20 

ὙΠ} οἱ ἰαυ]αι Ρατηπιοὶ 4100 Ρίαάλῃ Ταδαϊοῦ 18. 1 οἷἶβ ἢ 158 

) 2 - 

ἃ Κατὰ δὲ ἑορτὴν ἀπέλυεν αὐτοῖς ἕνα δέσμιον ὅνττερ 
2 - 

ἡτοῦντο. 
γ᾽ , -»Ἢ - - 

1 Ἣν δὲ ὃ λεγόμενος Βαραββᾶς μετὰ τῶν συστασιαστῶν 

δεδεμένος, οἵτινες ἐν τῇ στάσει φόνον σιεποιήκεισαν. 8. καὶ 
2 Ν [π᾿ δ ἈὮ 3} δι τον Ν 9 ΟΦ. ’ 

ἀναβὰς ὅλος ὁ ὕχλος ἤρξατο αἰτεῖσϑαι χαϑὼς ἀεὶ ἕποιξι. 
᾽ - -- 2 - 

αὐτοῖς. 9 ὁ δὲ Πειλᾶτος ἀπεχρίϑη αὐτοῖς λέγων Θέλετε 
᾽ , 4’ ἕαὰ Ν ’ - 2 ,ὔ 

ἀπολύσω ὑμῖν τὸν βασιλέα τῶν Ἰουδαίων ; 
2 

10 Ἐχγίνωσχεν γὰρ ὅτι διὰ φϑόνον παραδεδώχεισαν αὑτὸν 
« 5] - ς Ἁ 2 - ᾽ ,ὔ Ἀ ψ, «! 

οἱ ἀρχιερεῖς. 11 οἵ δὲ ἀρχιερεῖς ἀνέσεισαν τὸν ὕχλον, ἵνα 
“-η Ν - 2 , 3 - 

μᾶλλον τὸν Βαραββᾶν ἀπολύσῃ αὑτοῖς. 
: - 3. οἹ - 

19 Ὁ δὲ Πειλᾶτος πάλιν ἀποχριϑεὶς εἶπεν αὐτοῖς ΤΥ 
Ἔ Ἁ ΜΡ 2 

οὖν ϑέλετε ποιήσω ὃν λέγετε τὸν βασιλέα τῶν Ἰουδαίων; 

πννθ υσ ς'  Ὸσ  σ' τ Ὁτ ς---- ----ς---ε--ο-ς---ἰ-- τς 

6 Ὠγαυίοι, 16 Παπβο γ" Ὠναυ]ο. 9. ἐναϊθίαπ, ἀϊθ ᾿ιᾶῃ ἀβοῃν Ὁ 

[γδ] οἰίδῃ. 

ΚΕ σέΠΠ ἘΠ χτ' ΠὺΣ  ΠπὃῸἰ πτς οἰ ς ΘεΦ -- -- οτος ος- 

ἴ Ῥαΐπι τὴῖρ ἱπιπιὰ ἀτο ]απάδη]} τῶν συστασιαστῶν, 5. πὰ 64]. 11,1. 

8. ἀβρᾶσράπαο:}) ἀναβάς ϑῖπ ΒΡ) ἴ νρ -- ἀναβοήσας ΛΟ. --- 8118] ὅλος 

πὰς ἰπ ΔΚ --- [6 }]0. 9. νἱ]οίᾶι ἐτα]οίαπ] ϑέλετε ἀπολύσω; ἄθγ Ὀ]0886 

οοπἤαποίίν βίος πίθ πδο νἹ]7ὰπ (8. Ζὰ ΧΙΥ͂, 12). Ὅϊ6 πίσποίαν 16 10, 

1, ὕῶ Ὠγαῖνα νυ] θαϊ παϊίαη (χαλεῖσϑαι) ἵπᾶ. Υρ]. δυο σὰ ΠῚ Οἱ 1, 10. 

10 νἱββα} ἐγίνωσκεν (νου). ΜΙ. Υ͂Ἱ, 8. ΙΧ, 30 οο) δ΄π8 ΒΟΒΘῊΗ οο -- 

ἐπεγίνωσχεν (υἱκαμπδη) ΑΚ; 5΄η1 ἐγνώχει, Ὁ ἤδει. ϑθοίίοπ 204 Ῥεορίπηΐ 

Ῥοὶ Τιβομβοπάοσγ τηϊῦ νυ 11. 19. αἴϊχα ἀηαπα απ 5] πιάλον ἀποκριϑείς 

5ίη ΒΟ 15 νρ - ἀποκριϑ ες πάλιν; ἀποχριϑείς. -- Ῥατητηοὶ αἱΡῚΡ] 

ὃν λέγετε δῖπ (Β οἴπο ὅν) ΟΕ οοί --- [6 }}0. 



ΞΕ: Μαγοῦβ ΧΥ. 

αἰτῶ τορι ἀθάπῃ: ἸΒΏΣΔΗΊΘΙ ἴπἃ. 14 10 ῬΘΙαπι8. 48} ἀὰ 1Π: 
ἢγὰ 1115. ὉΠΠΠ15 σαίαν!α 9 10 615 τη 15. τορι ἀθάπῃ: ἀϑητὰ- 

Τη6]1 ἸΠδ. 

56 --ς 300 1ὅ 10 Ῥοι]αύπβ γ]] απ 5. ΡΖ] πηαπαροθίη [ἈΠ] Δ] πη ἢ ἃ- 

Ἰοὺ ἴθ Ρβᾶμὰ Βαγαθθαη, 10 [681 αἰσαΐ πΒὈ]Π] ρον 8, οἱ 

ἘΒΉΤΆΤΏΙΡ5. ΥΕΒ]. 

52 --- 301 10 10 σαδταπηίοιβ σαϊδαμιη. πὰ ᾿πηᾶπα ΘΟ 15, Ραῦθὶ 

ἦι 185 6 Ῥγαϊξογίαπη,, 8} σΆ Πα αἰαὶ 81 πᾶπθα; 17 18} σαγα- 

Θ᾽ ΠΘαπη ἱπὰ ΡΔΌ ΡΤ 160} Ὡὐ]αρτἀοάπη ἃηὰ πὰ ΡΠ Π6]Πὰ 

γἱρ]ὰ ἀϑνϊπἀδηάδηθ; 18. 141} ἀπραμπαῃ οΌ]]Δη ἰηὰ: Π81]8, 

Ρίααδη [πᾶδ16. 19. 18}} 5]01ὰπ 15. Πα Ὸ 0 γαπιδα 18} ὈΙΒΡΊν ΙΗ 

ἴπᾶ, 7.1 Ἰαρ]ηἀδη5. Κηϊγα ἰηγϊσπιη [Πη8. 
5}} ---- 308 20 724} ὈΙΡῈ ὈΠΑΙ]αΙαη. ἴπἃ, δπηαγαβιἀθάπη ἱπὰ Ρ]σαὶ 

ῬΔαΤΡαΤ ΑΙ 18} σαναβιάθάπη ᾿ηὰ γαβί] 01) ΒΥ ΘΒΆ]Π. 

138 οἱ δὲ πάλιν ἔχραξαν Σταύρωσον αὐτόν. 14 ὃ δὲ Πειλᾶ- 
τος ἔλεγεν αὐτοῖς Τί γὰρ χαχὸν ἐποίησεν; οἱ δὲ πεερισσῶς 

--: , 

ἔχραζον Σταύρωσον αὐτόν. 
ω- ᾿ .- - 

16 Ὁ δὲ Πειλᾶτος βουλόμενος τῷ ὄχλῳ τὸ ἱχανὸν στοιῆ- 
) ᾿) -Ὁ-Ὁ ω 

σαι ἀπέλυσεν αὐτοῖς τὸν Βαραββᾶν, χαὶ παρέδωχεν τὸν 

Ἰησοῦν φραγελλώσας, ἵνα σταυρωϑῆ. ἐ 

101 (δὲ πῆς, Ὁ ὅται αἸτήγαγον αὐτὸν ἔσω τῆς αὐλῆ : δὲ στρατιῶται, ἀἸτήγαγον αὐτὸν ὅσω τῆς αὐλῆς, 
ἔστιν πραιτώριον, χαὶ συγχαλοῦσιν ὅλην τὴν σπεῖραν. 

2 "Α τ τε 

17 χαὶ ἐνδύουσιν αὐτὸν σπτορφύραν χαὶ περιτιϑέασιν αὐτῷ 
᾽ὔ γ ,ὔ 

γιλέξαντες ἀχάνϑινον στέφανον. 18 χαὶ ἤρξαντο ἀσπαζεσϑαι 
Ὥὸ Ὁ" - - ὋΣ] , Α, ΠὟ 2 -- 

αὐτόν Χαῖρε, βασιλεῦ τῶν ᾿Ιουδαίων: 19 χαὶ ξτυπτον αὐτοῦ 

τὴν χεφαλὴν καλάμῳ χαὶ ἐνέπτυον αὐτῷ, καὶ τιϑέντες τὰ 
, ἃ - 

γόνατα προσεχύνουν αὑτῷ. 
δ᾿ ΤΟΥ Δι ξ Ὧν ὁ χροὶ ὁ 6 δ, τς ἫΝ ν 

20 Καὶ ὁτὲ ξδνέτταιξαν αὐτῷ, ξἐξέεθυσαν αὑτὸν τὴν πορ- 
’ Ν ΠΕ ὙΧῸῪΝ ΟΝ" “ ἈΞ, 

φύραν χαὶ ἐνέδυσαν αὐτὸν τὰ ἱμάτια τὰ (δια. 

13 Ὠγορίἀοαυπ} ἔχραξαν ϑδιπ ΒΟΚῚ νρ -- ἔχραξαν λέγοντες. 

15 βᾶπα ῬΒαγαῦραῃ] τὸν Βαραββᾶν; 5. τὰ 1,ο, ΥἹ, 11. --- 1Ρ Ιοϑὰ αὐραῦ 

Ὁ5ΒὈ] 1 σρ να Π 458] Ζοὶρὺ γουτηϊβοϊμπηρ' Ζυγοῦ Ἰοβαγίθη: χαὶ παρέδωχεν τὸν 

᾿ησοὺν φραγελλώσας (δῖπ ΑΒΟ ΤΙ νρ)ὴ τἀπὰ τὸν δὲ ᾿Πησοῦν φοαγελλώ- 

σας παρέϑδωχεν (Ὁ Καὶ π80}) Μι.) 117 υϑνϊπααπᾶδη5)] πλέξαγτες ἴῃ ἀρ υγοῖ- 

ΟΠομοΥ δ. ]πηρ:. 18 Ρίπάλη] βασιλεῦ ὅδῖη ΒῸΡ --- ὁ βασιλεύς; 408}. 

ΧΙΧ, 8. καῖ]5 Ρίπᾶαπθ χαῖρε ὁ βασιλεύς. 90 απαναβίοἄπη]} ἐξέδυσαν, 
οοπδίγποίίοι. τῖο 16 γὸπ δηάπαπιοι Οο]. ΤΙ, 1. --- ϑθοίίοπ 209 Ῥθρίπηῦ 

Ῥεῖ ΤΙΒοπ μου τηϊὖ γΟΥ5 21. 



σΥραπ ϑασηαπα πᾶ ππ6 οι μηοπα Κυ τοῖα αἰ ηδη αἱ αἸΠ ἃ, 

αἰΐαηῃ ΑἸΑΙ Κδαπαταιβ 1.}1 Πα πι8.,. οἱ ΠΟ. οα]Θ ἢ 18. 

Μάγους ΧΥ͂. 88 

{1} πἀβίαα!α ἴπα.. οἱ βγη! ἀοοῖπα ἴπἃ. 21 ΤᾺ} π|πΠ6-- ΞΡ --- 909 

55. 72} αὐΐααμαη ἱπὰ ἃἂπὰ δα] θα 50}, Ραΐοὶ ἰβὕ 5ὶ --- 310 

ΘΒ ΚΟΙΣῚΡ ΠΥ αΙΓ ΘΙ 5. ϑαρδ; 
53. 2}} σοθπιη ἱπηηὰ αὐραη γοΐη 11} ΒΙΉγγΠα:; 10 18 5[α 

ἢΐ ΠΏΠῚ. 

94. ἃ}1 ΒΕ γ Δ] απ 85. πὰ αἸΒ Πα γα βί]ο5. 18... γᾺ11- 51} 
Ραπάδηβ πἰδπαία ἃηὰ ΡΟΒ5, Πγαν] χα] νὰ ΠΘΙΗΪ. 

9 γαθιἢ Ρὰπ ἤγθ Ια. θυ 1470 181} πϑῃ γα πη] ἀθάπιη 1ΠΔ. 

211 

212 

218 

90 41]} νὰ ἘΪΆΥΊΠΘΙ1 [ὨΪΡῚΠΟῸΒ. 15. ὉΪΑΥΤΊ6]1}0: 88. Ῥ᾿ Δ Ὴ8 5ἱα --- 914 

[πἀαϊ6. 

«-- Ψ 

Καὶ ἐξάγουσιν αὐτὸν, ἵνα σταυρώσουσιν αὐτόν. 21 χαὶ 
’ φι - 

ἀγγαρεύουσιν σπταράγοντά τινα Σίμωνα Κυρηναῖον, ἐρχόμενον 
γ 4. - Ἁ ,ὕὔ Ἢ ξ , ᾿ Ῥ, , ς! » Ἁ ἀπ᾿ ἀγροῦ, τὸν πτατέρα .“λεξανδρου χαὶ ῬΡούφου, ἵνα ἀρη τὸν 

᾽ - 

σταυρὸν αὑτοῦ. 
22 Καὶ φέρουσιν αὐτὸν ἐπὶ Γολγοθὰ τόπον, ὃ ἐστιν 

; 

μιεϑερμηνευόμενον χρανίου τόπος. 
28 Καὶ ἐδίδουν αὐτῷ πιεῖν ἐσμυρνισμένον οἶνον ὃ δὲ 

2 2) 

οὐχ ἔλαβεν. 
ἜΧΟΝ ’ ΕΝ ".- ἈΠ ἸΌΝ ΄ 

24 Καὶ σταυρώσαντες αὐτὸν διαμερίζονται τὰ ἱματια 
οι - 7 -ὦ-ὠ7 ᾿ ΠγΝ, ες αὶ Ἔν Ὁ, 

αὑτοῦ, βάλλοντες χλῆρον ἐπ’ αὐτὰ τίς τί ἀρη. 
Ύ αὖ θυ, , ἣ υ ’ ἌΝ τα ᾿ 

2ῦ Ην δὲ ὡρὰ τρίτη χαὶ ἐσταύρωσαν αὑτόν. 
Ἀν [αϑῳ ᾿ - 25:3 2 - 2 3 20 Καὶ ἣν ἢ ἐπιγραφὴ τῆς αἰτίας αὐτοῦ ἐττιγεγραμμένη 

ὋὉ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων. 

24 ἀἰβαα!])απά, 16 Παπάβομν ἀπ ΟἹ, α15641]]ὰπάδη8. 

21 ὑπᾶρστίριη βυμηᾶπα τηᾶππ ϑοίπιομα)] ἀγγαρεύουσιν παράγοντά 
τιναῊὰ Σίμωνα; αἴθ ρούϊβομ Ἰοϑατῦ πὸ 1,0. ΧΧΙΠΙ, 26 ἐπιλαβόμενοι 
Σίμωγός τινος, ΜΟΌΘΙ ποοῇ Π]ΔΏΠ6 Ζιροβοίχί ψυτάθ, ψ|0 1,6. ΙΧ, 50. 
Τ)α58 αἴθ ἅπαογιηρ π80} ἀοΥ ΡΆ11]615{6110 πῖοηῦ ἄθη ἀθοΥυβούζθυ [ἢ 56 1160 
δτίθον. Παπἤβογ γου]ᾶρ, οΥρὶθὺ 510} 4τι8 δι 1πὶ οὐΐβομθη 61} 6] θη 61. 
στο Βοῖοι δοσιβαύ γον πὶ βθπηοπα; Ὑα]Ώ1α 1.5 ἀγγαρεύουσιν Σίμωγα, 
πἰομέ ἐπελάβοντο Σίμωνος. ἈΒΠΊΙΘΝ ὁ, ΔρΡΡρυθμοπήογιπί (10 νρ βοηδῦ δη- 
βΆΤΙ Δ ΘΥΤΠΠ) 4 πρηἄδτῃ ἐτδηβοιιπίθπι᾽ σοί. 28. βιηγυμα)} ἄἀαίν, νρ]. ΟὟ ΠῚΠῚ 
ὅτ. ΠῚ ρ. ὅ006. 24 Πνδυ]Ζυ] ἤνα Π61}1}}] τίς τί ἄρῃ; νπὑπυβαυίδαιθ αὐἱά 
δροϊροτεί᾽. 25 ἤγεῖ]α Ῥυ1470}] ὥρα τρίτη ϑδῖπ ΒΟΒΌΤΙΡ τ γρ --- τρίτη ὥρα. 
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ΡΣ τ οΥὉ 217 «8}} 11} ᾿τηηγὰ ἀβῃγ ΔΘ άαη ὑνδῃβ γα θα ]δηΒ; δἰ παπᾶ 

αἱ ἐγ 18} αἰπδηὰ αἵ Π]ΘΙ 161 18. 

βἷᾳ τς 210 98 {8} τϑ]Π]ποὰ Ραΐα οὩΠ61140 Ραΐα αἰβᾶπᾶο: 18} 

ΠΡ πΠ5] ] ΔΊ. ΤᾺ 1}08 γ88. 

512 τ 217 29. {4} μὰ] δασραροδηάδηβ γδ]απηθυ] ἀθάῃ ἰπὰ Ὑ]ΡΟη- 

ἀαη5 Πα Ια, δοίη 18} αἰβαπάδηβ: ὁ 88 σαι μα. ΡῸ 81} 

18 Ὶ Ργη5 ἀδρᾷηβ ο ]}}] 8 Π5. ΡῸ, 90. πΆ861 μὰ Β]ΠΡαη 

18} αὐβύθιρ αἵ' βαιητηὰ ΘΔ] ΡΊΗ. 
ΕἸ 5 ..18 91. Βαιηδ]οῖΚο 18} ΡὰΪ ΔαΠατη δύ. σα] 5. 11] Κα 85 

ΜῈ 958 71ῃ8. Τη1} 515. 121550 11} βᾷ 11 ᾿ΟΪΚαγ] 1 ΠΘΡΆῊ : ΔΠ θα ΓΔ η8 σα Πδ- 
5148. 10 511 5110 8 ΠῚ Ιηϑρ' σΠΔΒ]Δη; 9592 58 Χυδίαβ 88 βὶα- 

ἀἀπ5. [51 8}6115 αὐβίοι σα. πὰ ἃ βαϊηπηὰ ρα] ρΊη, 6ἱ σΆβ8]}- 

γα ]πηδ, 183 ο΄] 8110] 1118. 

ον ΕΣ ἐν ἌΠΟ 
21 αὶ σὺν αὐτῷ σταυροῦσιν δύο λῃστάς, ἕνα ἐχ δεξιῶν 

χαὶ ἕνα ἐξ εὐωνύμων αὐτοῦ. 

28 Καὶ ἐπληρώϑη ἡἣ γραφὴ ἡ λέγουσα Καὶ μετὰ ἀνό- 

μων ἑλογίσϑη. 
, 2 ΄ 2. χὰ - 

29 Καὶ οἱ παραττορευόμενοι. ἐβλασφήμουν αὐτὸν κινοῖν- 

τὲς τὰς χεφαλὰς αὐτῶν χαὶ λέγοντες Οὐᾷ ὃ καταλύων τὸν 

γαὺὸν χαὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις οἰχοδομῶν, 80 σῶσον σεαυτὸν 
) - - 

χαὶ χατάβα απὸ τοῦ σταυροῦ. 
2 - ) 

851 Ὁμοίως καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες τιρὸς ἀλλήλους 
Ν - ,ὔ 2, , 7 « Ν ) 4 

μετὰ τῶν γραμματέων ἔλεγον “λλους ἔσωσεν, ξαυτὸν οὐ δὺ- 

γαται σῶσαι. 32 ὃ Χριστὸς ὃ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραὴλ κατα- 
βάτω νῦν ἀτὸ τοῦ σταυροῦ, ἵνα ἴδωμεν καὶ “ιιστεύσωμεν. 

928 αἰβαπᾶο, 50. ψϑυτηπίθ 10 [ν᾿ αἰθᾶπο ἄον απ βο νυ, ρου θο}ι. 
λέγουσα; νρῖ. ο. ΙΧ, 171 αἰρὶρβ δῖ βᾶΐα ρϑηιθιάο, Ολ]. ΤΥ͂, 80 ἢνᾶ 
αἰρὶΡ Ραία ρμϑιηβιἄο. 29 ἰἀυυραρραπμάδηβ, 50 110 Ο], Εἰ ὴὺ Τα πταραρ ἢ ΔῈ8 
ἄἀον Βα πἀβο}} Ὁ; ΓἈυταραρρθη 5- σπιροτιορεύεσϑαι, προάγειν. 

98 ΠΙΘΘΟΙ 618 Πηδού 510} ἴπ ΕΠ ΟΉ ΚΙΙΜΡΗΟΌΥ ΓΙ. 10} γρ --- [6110 
ἴῃ δῖ ΑΒΟΌ Κα. 29 ὁ 58 ραίαϊταηα58)] οὐᾶ ὁ καταλύων, πϊοϊῦ 418. δητοῦθ 
Ζὰ [Ἀ556Π, 5. Ζὰ Μί. ΥἹ, 9. --- Ἀ Ῥυΐηβ ἀδρᾷῃ8)] ἐν τρισὶν ἡμέραις δῖπ 
ΒΟΙ, τὐὰ γρ, -- τρισὶν ἡμέραις ΑΌΡ οι, ἅμη]10}}) βύθηύ Ὀὶ [θιπ ρΟΓᾺΪ ἐὰν 
ὁια ΧΙ͂Υ, ὅδ. Θδ1; ΤΙ, 1. Τὺ χᾶτα 11 Τῖτα, ἶν, 1, ν περί ΝΜ ΧΧΥ͂ΊΙ, 46. 
- Ρο] συροβοίχί, 91 ἰμ6] φιιροβοίχψί, ΘῦΘη80 1. 82. 58 Χυϊβίι8] ὁ Χρι- 
στός; ἀΟΥ Υἰ|κ61 γουϑο]10ῃ. ΚΞ. 1,6, ΥἹ, 11. 



᾿ 
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1} ῬὰΪ τ] ΡΒ ΓΑΙ ἀλ8. ̓ πητὴὰ ἰαἀν οι θά πι Ἰμηγηὰ. 

αἰσραὶ πἀπα ἢγθῖϊα πἰππάοῃ. 

84. 1}} πἰσπάοη Ὠνθῖϊαὶ νορα Ιθϑ8 5010 8] τη ]]κ]] Δ] εἴκα ---- 291 

αἰραπὰβ: ἃἴ]06. ἃἰ]06. ᾿ϊηγὰ 51 ΚΡαμοὶ, Ραῦθὶ ἰϑὺ ΒΓ 1: ρῈΡ 

ΤΘΙ 8 ΟἽ ΤΘΙη8, -ἀα ἢ γ 6 γη18 ὉΠ] αἰδὺ ὃ 35. 7813 ϑιιπηαὶ ΡΖ 

αἰβίαπἀαηἀδηθ. ΟΠ ΔΒ] ΠἀΔ 5. ΘΠΟΘΡῸΠ : 881, ἨΘ] 18 ν ρ ΙΡ. 

90 Ῥτηδοήαη 8 Ρὰ ἃϊη8 8} σα ]]Π]Δ Π 85. βγῶπι ΔΚΟΙ ΙΒ 5. τς 299 

Βα] ΟΊ πἀ8. ἃπὰ τὰϊβ αἀγασ κα πὰ αἰβαμβ: 1οὺ, οἱ β8|Πγ ἃ Ὼὴ 

αἰπγαῖι ΗΘ] 188. αἰλα Ἴδη ἰΠὰ. 
917 10 Ιοϑὰβ αὐτὰ ᾿Ἰοίαπ 5. ΒΌ]θ πὰ τ Κ11ἃ ἀΖΟ0Π. 

98. 28}} ΤΔσΤ ἢ}. 81}}8 αἸΒΒΙ πο ἴῃ ὑνὰ Πρ ΡΙῸ πη ἰκὰ ---- 224 
ἀΔ]ὰ}. 

- 3 

Καὶ οἱ συνεσταυρωμένοι αὐτῷ ὠνείδιζον αὐτόν. 
᾿ , ε ε! , ον ΠΕ ψὺ 

99 Καὶ γενομένης ὥρας ἕχτης σχότος δγξνετο δφ᾽ ὃλην 
Ἁ - , ! 

τὴν γῆν, ἕως ὥρας ἐνάτης. 
Ν - Ἂ “ ς’ ὩΣ ’ πὸ νπΝ - - , 

94 Καὶ τῇ ἐἕνάτῃ ὥρῳι ἐβόησεν ὁ ]ησοῦς φωνῇ μεγάλῃ 
,ὔ 2 . 2 Ν Ν ’ Εν Ὁ , 

λέγων Ελωὶ ελωὶ λιμὰ σιβαχϑανεῖ, ὁ ἔστιν μεϑερμηνευὸμε- 
ς ’ὔ ς , 5 ,ὔ Ἂ ,7ὔ ᾿ ,ὔ 

γον ὋὉ ϑεός μου ὃ ϑεὸς μου, εἰς τί μὲ ἐγχατέἕλιστες ; ̓  8ὅ χαι 
-" , 2 , 2, 2 Ἀ ς “ 

τινες τῶν παρεστηχότων ἀχούσαντες ἔλεγον Ιδοὺ Ἡλίαν 
φωνγεῖ. 

{« 86 “ραμὼν δὲ εἷς καὶ γεμίσας στιόγγον ὄξους σπεριϑεὶς 
᾿ ,ὔ γ ,ὔ νον Ὧν, ὁ ,ὔ 2 ΡΒ 5) ΒΩ 

χαλάμῳ ἐπότιζεν αὐτὸν, λέγων “φες ἰδωμὲν εἰ ἔρχεται 

Ἡλίας χαϑελεῖν αὐτόν. 
ἈΦ -» Ν 

8517 Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀφεὶς φωνὴν μεγάλην ἐξέτινευσεν. 
, ᾿Ὶ ᾽ὔ Ὁ δῶν ’ Β] , ἊΝ Ὶ 

58 Καὶ τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ ἐσχίσϑη εἰς δὺο ἄπο 

ἄνωϑεν ἕως χάτω. , 

88 Δ1}5 τηἷὖ Μαββιηδημῃ,, Ηθυπο; ἀἷθ μπαπα βου, ΟἹ,, Ὀρρϑίχδτιη 815. 

83 18} ὈΠ0Ρ6 νᾶγ}0}] χαὶ γενομένης δῖα ΒΌΙ, Τὸ νρ --- γενομένης 
δέ. 84 πἴυπάοῃ Πγ611.1] τῇ ἐνάτῃ ὥρᾳ ϑ΄π ΒΌΙ1,ο -- τῇ ὥρᾳ τῇ ἐνάτῃ. 
- 41106] ἐλωΐ; οἰπῖρθ ρυϊθοβίβοῃθ ΒδΠ βου θη ἑἕλωΐ; 5Βγγίαθα ῬΟΒίΘΤΙΟΥ 
πᾶ Δϑίμϊορ. 50116π Διο 8 ἴῃ ἄθι' οπάυπρ ΠΆθ6π, --Ἕ ΡῈΡ πιθίπθ βρᾺΡ 
πη θ 115] ὁ ϑεός μου ὁ ϑεὸς μου δῖα ΟἿΙ, ΤᾧὦὃὉ} γρ --- ὁ ϑεὸς ὁ ϑεός μου, 
ὁ ϑεός μου, 885 αἰδίαπααπάδηο} παρεστηχότων ΟΚΤΙΡ, παρεστώτων ὅῖπ 
Ὁ --- ἑστηκότων, ἐκεῖ ἑστηχότων. 86 φα]αρ]ατι 45] περιϑείς 51π ΒΉΌΙ, --- 
περειϑείς τε. --- 1617] ἄφες ϑῖπ Ὁ 105] παρ Μί. --- ἄφετε. 81 αὔίτα] 
Ζαροδοίχέ πδο Μί. ΧΧΥΤΙ, ὅ0. 38 ἰλυχα8}}} καταπέτασμα; Μύ ΧΧΥΠ,51 
[ΔυΥ ΔῈ, 

βεγηπαγάς, Ὑα1818. “2 

98. Φ}} ὈΠΡῸ νὰ} ἤν ῖϊα βα βύο, Υ10 18 νὰ} πὰ ἃ]]Δ] εκ ---- 390 
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εἰν 4208 89 ΟΔϑαι γα θ ρᾷη 88 παπᾶαίαθβ 588 αἰβύαπαδπαβ ἰῃ 

Δαν γθ]ὰ 15 Ραῦθὶ 5γἃ ὨΤΟΡ] Δ Ὧ8. 20, 680: ὈΪ ϑ.πη]αὶ 88 
ΤΠ Πδ, 88, 5118 γὰ8 ΟἾΡ8. 

51 --- 226 40 γ᾽ ΘθαΠαΡ Ρᾶῃ αἰποη8 ἴθι ΤΆ ΡγῸ 581 Π γα θ᾽ η8, ἴῃ Ραϊ- 

116] γὰβ Μδι]ὰ 80 Μαδράδ]θηθ 18} Μαγ)]ὰ ΤᾺ ΚΟΌΙ8. ΡῚΒ. τη πη]- 
21η8 18} [056218 ΔΙΡ}61 18} ὥδ]οηθ. 41 18} βᾶπ γὰβ 'π (Δ816]- 

Ἰαἴα,, 18} 1αἸϑυ]ἀθ πη ἴηὰ 7411 μα ὐὑ]ἀθάππῃ ᾿τηγηδ 7811 ΔΠΡᾶ͵ΤῸΒ 
ΤηΔΠΔΡῸΒ ΡΟΖΘὶ Τη]Ρ᾽ 4 ἀ] θη ᾿πηπηδ, ᾽ῃ 14 1586 1η. 

8.2 --- 227 42 “1.1. 70ρ8η ἃὖ δηαδῃδ να νυν αηδιητηδ, ππΐθ γὰϑ 

ῬΔΙΔΒΚαΙγΘ, 5861 ᾿ἰϑὺῦ ἔγπτηδ βαῦρθαΐο, 48 αἰτηδπαβ [οϑϑῖ αἵ 

Αὐθίηδθδῖα8, σαριι8 ΤἈΡΊΠΘΙΒ, 5861 γὰϑ 5108. Ὀοϊαἀδη 5 Ρὶα- 

ἀδηρδγ]08 ΡΊΡ5., ΔΠΔΠΔΗΡ]4 5 ρ81410 ἱπη ἀπ ῬοΙιαΐδα 18} 

ῬὰῺΡ ΡΒ 161 Κ|5. Ιοϑ15. 44 10 Ῥοι]αὔ5 5114 4161 κια 8, οἱ 15. ᾿ιρᾶπ 

89 ᾿Ιδὼν δὲ ὃ κεντυρίων ὃ τταρεστηχὼς ἐξ ἐναντίας αὐτοῦ 

ὅτι οὕτως χράξας ἐξέπνευσεν, εἶτεεν ᾿4ληϑῶς ὃ ἄνϑρωσος 
οὗτος υἱὸς ἦν ϑεοῦ. 

40 Ἦσαν δὲ χαὶ γυναῖκες ἀπὸ μακρόϑεν ϑεωροῦσαι, 
ἐν αἷς ἦν Παρία ἣ ἸΠαγδαληνὴ καὶ Παρία ἣ τοῦ Ἰακώβου 
τοῦ μιχροῦ καὶ ᾿Ιωσῇ μήτηρ καὶ Σαλώμη. 41 χαὶ ὅτε ἦν ἐν 
τῇ Γαλιλαίᾳ, ἠκολούϑουν αὐτῷ καὶ διηκόνουν αὐτῷ καὶ ἄλλαι 
σολλαὶ αἵ συναναβᾶσαι αὐτῷ εἰς “Ιεροσόλυμα. 

42 Καὶ ἤδη ὀψίας γενομένης, ἐπειδὴ ἣν σταρασχευή, 
ὅ ἔστιν πττροσάββατον, 48 ἐλϑὼν ᾿Ιωσὴφ ὃ ἀττὸ ᾿“ριμαϑαίας, 
εὐσχήμων βουλευτής, ὃς ἦν χαὶ αὐτὸς προσδεχόμενος τὴν 
βασιλείαν τοῦ ϑεοῦ, τολμήσας εἰσῆλϑεν πρὸς Πειλᾶτον καὶ 
ῃτήσατο τὸ σῶμα τοῦ ᾿Ιησοῦ. 44 Ὁ δὲ Πειλᾶτος ἐθαύμασεν 
εἰ ἤδη τέϑνηχεν, καὶ προσκαλεσάμενος τὸν χεντυρίωνα ἕπτη- 

89 88 τηϑηηᾶ 84] ὁ ἄνϑρωπος οὗτος; πὰ Βἴου ἢπᾶού β'οῃ 80 ἄορρεϊ- 
(68 88. 40 γϑϑιπαρ Ρ8}] ἦσαν δὲ καί; χαί (610. --- ΝὅΟΝ ἦν βϑίζοι 
ΑΒΟΊ, ἃτὰ χαί; 65 ἴθ }]6 τῖθ ΒΊΟΥ ἴῃ ΟΕ) 10 νρΡ!]͵ --- Ρ18 πιϊπηΐζί 8] 
τοῦ μικροῦ; δοῦ. ΘΟΙΙΡΑΙΔΙΥ Ὑ16 ἴπ ἰὕ τρ. --- 1ο562185] ᾿ΙΖωσῆ οἄοι ᾽7]ω- 
σῆτος" 41 16} Ἰαϊδυϊἀθ πη} ἠχολούϑουν; 14} --- [Δ --- οἵ --- οὐ, 5. Μί. 
Χ, 28. 1,6. Χ, 80. --- Ταΐϊτιιβα]6π|} “Ἱεροσόλυμα, 5.1.6. 11,88. 42 ἔγυμηᾶ 
ΒΒΡαί0] προσάββατον οὗογ προσσάββατον, Ὁ πρὶν σάββατον, 1 τᾷ 
γναιοα ο8ὺ δηΐθ βαὈθαύιπι᾽ ; ψ16 τὶ ΚΔ] ΘΠ ἀδυϊαπὶ θυ που Υ ἔπασηα [{]1615 
Ποϊβϑύῦ, 80 Ἃ6ΥΓ γουβαῦθαῦ ἔταπηα βαῦραΐο. 71. ΧΥ͂, 18 ἀάαρθρθη ταὶς ἔτυτιδπι 
12 715 ἢ]αϊᾶα δύ τυῦτηὰ 16 οἷη. ΘΟΙΠΡΑΥαύΪν σοπδίχϊτ!, χηϊῦ ἀαίῖν. 48 Ατοὶ- 
τη8}}8188] νρ]. χὰ Μί. ΧΧΥΙΙ, δ1. --- 5801 γὰβ 5110] ὃς ἦν καὶ αὐτός; 
χαί [6], βοπϑύ δύ αἴθ ὑγουύβίθ!]ηρ ν16 ἴπ Ὁ ΟΠ Ἰ πᾳ; ἀἷο ἀὐχῖρθη ὃς 
καὶ αὐτὸς ἦν. 44 15] συροβοίχί, --- 104π] ἤδη ΒΌ ἴὐ νρ --- πάλαι. 

δινδυ- 

Ὶ 
' 
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σαβγαϊέ, 8} αὐπαϊξα 8 πα πυπᾶδί ἢ} πὰ Ἰα θὰ οαἂδαβὈ- 

ποᾶοᾶϊ. 4δ 1 Πηραπαὰβ αὖ Ραμα πυπαδίααα [τἄρα Ραΐα 

16 κ Τοβοία. 

40 «111 ὈΞΡῸΡΊΔΠα5 Ἰθῖη 18} πϑη] πὰ 5. ̓τὐὰ Ὀἰγαπ ΡΠ Πηἃ 5Κὰ -- 298 
Ἰοῖπα Ἰὰΐ σαϊαστάα ἰΐὰ ἴῃ Π]αῖγα, Ραΐθὶ νὰ8 σϑᾶγα θᾶ 18 

βίαϊηα,, Ἰὼ αἰγαϊ να βἰαῖη ἀπ ἀδαγὰ ΡῚ8. Ἀ]αϊγ8. 417 10 Μαι]ἃ 
80 ΜαΑραδ]6 6 

ὅλ Μαγ]α Ιοβοχὶβ βθῆντῃ ΠΥΤ ΘΔ] ΔΡῚΡ5. γοΒὶ. ΒΚ Ξ- 229 

ΧΥΙ, 1 28}} ἰμγιβαπαϊηβ βαθθαΐθ ἀδρὶβ Μδι]ὰ 80 Μδρ-Βὶ] -εὶ 280 
ἀδ]θηθ 1} Μαν)]α 80 [ὩΚΟΡὶΒ. 8} ΒΆ]Οπ6. ἀϑραυῃ θάμ 81Ὸ- 
τηδΐδ, δἱ αὐραροαη θη ρα ΒΔ] οἀθαρίηα 1Π8ἃ. 

2 2 Ν “- 

ρώτησεν αὐτὸν εἰ ηδὴ ἀπέϑανεν. 4 καὶ γνοὺς ἀπὸ τοῦ 
Ν - ΠΩ] 

χεγτυρίωνος ἐδωρήσατο τὸ σῶμα τῷ Ιωσήφ. 
᾿ 2 

40 Καὶ ἀγοράσας σινδόνα χαὶ χαϑελὼν αὐτὸν ἐνείλησεν 
- , ᾿ , ὍΝ ΚΝ τ 9 , ΚΥν 

τῇ σινδόνι χαὶ χατέϑηχεν αὐτὸ ἕν μνημδίῳ, ὁ ἣν λελατομη- 
μένον ἐχ πέτρας, χαὶ σπροσεχύλισεν λίϑον ἐπὶ τὴν ϑύραν 
τοῦ μνημείου. 47 ἡ δὲ Ἰ]αρία ἡ ἸΠαγδαληνὴ 

Καὶ Πϊαρία ἡ ̓Ιωσῇῆ ἐθεώρουν που τέϑειται. 
ΧΥ͂Ι, 1 Καὶ διαγενομένου τοῦ σαββάτου ]Παρία ἡ Παγ- 

᾿ Ν , ς - 2) ΤΌΤΕ ΝΠ ἥ Ψ τ 
δαληνὴ χαὶ Ἰαρία ἢ τοῦ Ιαχωβου χαὶ Σαλώμη ἡγόρασαν 
᾿] ,ὔ « Ψ -“ 2 ᾿Ξ δ "ἢ 

ἀρώματα, ἵνα ἐλϑοῦσαι ἀλείψψωσιν αὑτόν. 

4ἀλ βαπα, Μάαβϑβιη. βαῃ᾽; αἷθ μαηάβοῃση, Ὀρρδβίχοδιη, Ηθγμθ Ρᾶπῃ; 
ἀϊο5 νᾶτθ οἷπ υὔ]]ρ τη ββιρου Ζυβαίζ; ἀδροροι δύ (ΟΥ̓ Αὐἶκθὶ, ἀὰ (ΘΓ 
Βαιρ μηδ ΟΣ ΠΟΥ οὐγᾶμηΐ δύ, ἄθιη φρο ὐ 5061 ΒΡΥΔΟΠΡΟΌΥΔΊΟΝ ΔΠΡΘΙΊΘΒΒ6Η. 
ἤθᾶπ ἀϊ6 μαπάβοῃσυι; ΟἿ, οἱ 10}ᾶπ, Τ᾽ὲ.5 [8 }]16ὴ 468 ἵγαρψουίβ δύ δαυΐς- 
ξαἸ]οπἃ πᾶ 5οὶύ ἄἀθιὴ δυβομθίπθη ἀ6Υ ΘΟ [0116 πιοῃῦ ΠΊΘΟΥΣ ἀυτοῃ Μο. 
11,2 χὰ Ὀοίθδοη, ΧΥ͂Ι, 1 ᾿ηνιβαπαϊηβ, 416 ΠΑΠἀΒΟ ΒΥ Ὁ 1πν]βαπαϊπ, 

45 Ῥαΐα 6|Κ] τὸ σῶμα (ΛΟ) οἄοτ τὸ πτῶμα (Μο. ΥἹΙ, 29)" 
40 ἴΐα ----1[4] αὐτό --- αὐτό, 580 ἄδ8 ποῖα πιὰ] ΑΜ, ἀδ8 ουβίύθ π|8] 811 
Ῥατποῖ (ΤΊ Βομοπα.) {τ αὐτόν ---αὐτόν. 41 ϑοοίίζοη 229 θορὶπηΐ μοὶ ΤΊΒΟΠ6η- 
ἀοτῇ τοῖξ νϑὺβ 47; οἷπ τοῦτ ὕγαϊροθ Ὀ6180101] ΟΟΥ ρΘαδη]ς6 10 31 ρ]κοιύ, τοῦ 
ὙΘΙΟΉΟΙ ἄρ᾽ ροὐβοο ΔΌΒο σοί θου Ὀ6ὶ ὈΘΖΘΙ Ομ Πυ Πρ ΟΥ̓ Βθούϊο μοι γ ΓΤ. --- 
1056215] ᾿Ιωσῆ οὔον ᾿Ιωσῆτοςϊ --- ᾿Ιωσήφ ΑἹ νρ. ΧΥ͂Ι, 1 1πνιβαπάϊπ8 
ΒΕ θαΐθ ἀδρ15] διαγενομένου τοῦ σαββάτου; διο ΒΙΟΓ Ἰ1ορύ, νψῖθ ΟἹ, 
Βοιπογκίθη, ἀοσ ροίβομοι Ἰοβασί ἄθὺ Ὀουϊοηῦ 65 Το σὰ ργαπᾶθ, ΠΔ0ἢ 
ἩΘΙΟΠοτα ἀΐθ ἔγαιιθ ΠΟΘ ΥΟΥ ὈΘΡΊΠΝ 465 Βα θαΐβ 416 5810 9η Καυϊίοη, 5. 
1,0, ΧΧΙΠΙ, 54 Π᾿, ἄοππ ᾿πυβαπαϊη5 βαρθαΐθ ἀαρῚ8 ΚαΠΠ ΠῸΤ ὨθΊ556Π., 1π|- 
τηϊπθηΐθ βαρ δε ἀἴθ᾽, σψοροῖ ἀοΥΓ σοηϊίν (θροΥα] Ζὰ ΠΘΉπηθη ἰβύ (1,66 

᾿ 6τ. Ρ. 240); ἱπνίϑαπ Καππ γοῃ αἰγίβαῃ Μο. ΙΥ͂, 29. ΠΠ| Τίπι. ΤΥ͂, 6 υπᾶ 
ὅν, γομ ἰπβίαπάδπ ΠΠ Τη658. 11, 2 πίομύ πϑβθηί 10} Ὑο ΒΟ] θη. 561Π. 

Ὁ." ᾿ 

ΡΥ Ψῃ..Ν συ ΥΥ συν ψο 

“5-,.»Φ 
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2. 98} ἢϊὰ δἷῦ Ρ15 ἀΔρῚ5 αἰδιβαθθαῦθ αὐ α]οάπη ἀπ βδΙηπἃ 

Ὠ]αῖγα, αὖ ΟΥΤΙΠΠΔΠαΙΠ 5] ηηῖη. 8.ϑ 18 ΟΡ α 518 ΤΙη1880: 

ἢγα8 αἴνει ν)αϊ ὉΠ518 ρᾶπ8 βίη αἵ ἀδαγοχῃ Ρ18 Ὠ]αἰνὶβ ὃ 4 18} 

᾿η58 1 Πγ Δ η 61 η8 ρου] ἀθ πη ΡΔΠΊΠ1ΘῚ αἰνα!υ]}8 ᾿ἰϑὺ 58 βδ!8:; 

γα 80 Τ}11115 ἀΡργαρθᾶ. ὅ 18} αὐρροδηάθὶηθ ἴῃ βραΐα Π]αΐν 
σΆΒΘηγαη ᾿πρρα] δὰ} δι αηάδη ἴῃ ἰδίῃϑνδὶ ὈΙν αὶ δ᾽ άαπα γαϑί)αϊ 

Ὠγοῖίαὶ, 781} πϑρθιβηοάθαμῃ. 
6 Ῥᾶτἢ (ὯΡ ἀὰ ἱπ|: πὶ [δαγηὐοὶ 1218, [688 80Κ61Ρ 

Ναζογαϊα βᾶπδ ἀβῃγδηηϊάδη, πἰδὺ ΠΟΙ, ὈΠΤΆΪΒ5. 581 Ρβδηδ 5[8} 

βᾶΓ6] ραϊαριἀθάθη ᾿πἃ. {7 ἃΚθὶ ραροὶρ αἸρΙαα ἢ ἀὰ 5] ΡΟΠ]Δη 

15. 16 ἀὰ Ῥαϊίγαι ρβαίοὶ ἔλαυ ὈραροὶρΡ ᾿Ζυῖβ ἴῃ ΘΔ ]61]18ῖ8η; Ῥδυα ἢ 
ἴηἃ ΘΆΒΔΙΠΥΙΡ, ϑνᾶθγθ Δ} ΖΥ]8. 

2 Καὶ λίαν πρωὶ τῆς μιᾶς σαββάτων ἔρχονται ἐττὶ τὸ 
μνημεῖον, ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίου. ὃ. χαὶ ἔλεγον πρὸς ξαυτάς 

2 - Ν ΟΣ - ζω 

Τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν τὸν λίϑον απὸ τῆς ϑύρας τοῦ μνημείου; 
Ν Ὁ ἢ 

4 χαὶ ἀναβλέψασαι ϑεωροῦσιν ὅτι ἀποχεχύλισται, ὃ λίϑος" 
Ἔ Ν ἴω -Ὁ- 

ἦν γὰρ μέγας σφόδρα. ὅ χαὶ εἰσελϑοῦσαι εἰς τὸ μνημεῖον 
2 Ψ ,ὔ γ - - ,, 

ἴδον νεανίσχον χαϑήμενον ὃν τοῖς δεξιοῖς περιβεβλημένον 

στολὴν λευχήν, καὶ ἐξεϑαμβήϑησαν. 
6 Ὁ δὲ λέγει αὐταῖς ]ὴ φοβεῖσϑε, ᾿Ιησοῦν ζητεῖτε τὸν 

» τ΄ , 
Ναζωραῖον τὸν ἐσταυρωμένον, ἠγέρϑη, οὐκ ἔστιν ὧδε" ἴδε 
ς ; ο’ .ὕὔ "ΩΝ ἢ 3 Ν « ’ 2) -" 
Ὁ τόπος ὅπου ἔϑηχαν αὐτὸν. ἀλλὰ ὑπαγεῦδ ξίστατε τοῖς 

- 2 -“ῳ᾿ ω ! - μαϑηταῖς αὐτοῦ χαὶ τῷ Πέτρῳ ὅτι :τροάγει ὑμᾶς εἰς τὴν 
-ο Ἴ -Ρ 

Γαλιλαίαν" ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσϑε, καϑὼς εἶσεεν ὑμῖν. 

2 αἰϊἀἀ]οάππ, ἄϊθ Βαπαάβομυι  αὐἀάθάιη. 7. Ραίοὶ αἴθ μδηαβοιυ τ, 
ποῦ οἱ (61.)). 1ζχνὶ5. αἴθ Πδμἀβοῃχι, πιομύ ἀπ ᾿χυῖβ (6 1)). 

2 Ρ15 ἀαρὶβ δἰδυβαθθαίθ] τῆς μεᾶς σαββάτων, ,ἅτι ἰὰρ6 ἀ65 π80}ι- 
Βα αίθ᾽; αἰαυβαῦθαία ἴῃ οἴποπὶ ψουΐθ, Μ|60 ἴῃ βδιηπιὰ δίατααρα 1,0. ΥἹ1, 11; 
γρὶ. ΟἹ,.. Λαά. αδἰᾳυο Ἐπιοπάᾶ. Ρ. Υ. 8 αἵ ἄδυτομ] ἀπὸ τῆς ϑύρας ΟὉ 
0 νῷ --- ἐχ τῆς ϑύρας; ἄοοῖι βύθῃῦ αἵ διοι {τ ἐκ; ἀδυτοπβ Ῥ]αν. ἰδηύαμι. 
ὅ ἴπ ἰαϊμδγαὶ} ἐν τοῖς δεξιοῖς ; ἀδ8 δα]θοίϊν παῦ ρθουν 110} ΒΟ ΔΘ ἢ 6. [ΌΥΠῚ ; 
βίαν ϊκ ποοῖῦ ΟἹ]. 1Π|,1. 6. Ῥαγυ]}] ὁ δέ, νρ]. σὰ 1,0. 111, 18. --- πὶ ἐδυτγ οὶ 
2018] μὴ φοβεῖσϑε Ὁ πὶ πὸ Μί. ΧΧΥΤΠΙΙ, ὅ --- μὴ ἐχϑαμβεῖσϑε, -- 
Ναζοταῖὶὰ] τὸν Ναζωραῖον ΤΙ Κ ---τὸν Ναζαρηνόν, [610. --- πῖδῦ ΠΟΥ 
αὐγὰ ϊ8}] ἠγέρϑη, οὐκ «ἔστιν ὡδὲ; ἄϊο ρούϊβομθ σουύβίθ! ]ὰπρ πᾶὸὴ Μί. 
ΧΧΎΙΠΙΙ, 6 οὐκ ἔστιν ὧδε, ἠγέρϑη γάρ. --- δαὶ βαπὰ 5{8}] ἔδε ὁ τόπος, 
ΔΌΘΥ 1,0. 1, 38 Βαϊ ῥὶνὶ ἔγαυ]ηβ ἰδοὺ ἡ δούλη τοῦ κυρίου. Ἱ αἰβ᾽ αι }] 
εἴπατε οἂον χαὶ εἴπατε (010 Κ)" 
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8. 9} ἀϑρασραπαθὶ 5 αὐ Ραμ Β] αἶγα ρ Ια μτι, αἸΖα}}- 
Ρὰῃ - βαῦ 1105 ΤΘΙΤῸ ἃ ἘΠ] πιθὶ, 8} ΠΪ ἀΘΡᾺΠ ΠΙΔΠΉΠΠΠ 
γαϊῃΐ, οὨτοαη 518 ΔῈΚ. 

9. {ββἰαπαάδπβ θὰ ἴῃ τηδαγρὶη {γατηΐη 5 θα ο αὐδαρὶαα 5]ὰ -- 284 
[γασἶβὺ Μαυ]π Ρὶζαὶ Μαράδ]θπθ, αἵ Ῥίχαῖοὶ ἀϑνὰν 510 ὰπ πη- 

ΒΆ]ΡΟμΒ. 10 850) ραροα Πα οὶ σα! Ραμ. ΠΡ ᾿πηπλὰ γἱ881- 
ἄπ), ααϊποηάδιη ἃ} οτοίδηδεαϊη. 11 18} 658. ΠδΒ] Δ Δ 8 
Ραΐοὶ ΠθαὶΡ 14 σαβα ἢν 8. γ} ἔγῶπὶ 1χδϊ, πὶ ρα] ] θά πη. 
12. αἴσῃ Ρὰη βία. ... 

«« 2 ἈΝ - Ἵ 

8 Καὶ ἐξελϑοῦσαι ἔφυγον ἀπὸ τοῦ μνημείου, εἶχεν δὲ 
Ν ) - 

αὐτὰς τρόμος καὶ ἔχστασις, καὶ οὐδενὲ οὐδὲν εἶπον, ἐφο- 
βοῦντο γάρ. 

9 ᾿Ζναστὰς δὲ πρωὶ πρώτῃ σαββάτου ἐφάνη στρῶτον 
" ΄-ν 2 Το ηαρίᾳ τῇ ἸἩαγδαληνῆ, ἀφ᾽ ἧς ἐχβεβλήχει ἑπτὰ δαιμόνια. 

- 2 , »" ) - 

10 ἐχείνη πτορευϑεῖσα ἀττήγγειλεν τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ γενομένοις, 
- Ν 2 - 2 , ἷ “- 

πενϑοῦσιν χαὶ χλαίουσιν. 11 χαχεῖνοι αἀχούσαντες ὅτι ζῇ 
δι ,ὔ εὐ αν ) |͵Ἕς“ 2 ’ Ν ᾿ - 

χαὶ ἐϑεάϑη ὑπ᾽ αὐτῆς ἠπίστησαν. 12 μετὰ δὲ ταῦτα.... 

8 βαβΙαυμυ:] ἔφυγον ἴῃ ΔΟΜΘΙΟΠΘΠΩ͂ΘΥ Ββ(θ] ]ὰπρ'. --- πὶ 4ορυπ 
τηδπη πη γα} οὐδενὶ οὐδὲν εἶπον, ΔΌπΘΙομοπάθ πουἐβίθ]υπρ. 9 δὸῦ 
ΒΟΉ] 55 ἀ65 Καρίο]β νοὴ ΥΘγ8 9 δἃη [6}]ὺ ἴπ δῖπ Β Κ', ΘΌθπ80 ὈοΖθυρὺ 1, 
ἄδβ γουπδπθηβθὶ οἰ η65 8ΠᾺΘΥΘ., ΥἹ]θὶ ΚὔύγχΖοτθῃ ΒΟ] 5868, Μὼ0Ὺ ἴῃπ Καὶ Ὠδΐ. 
5. Τιβομβοπάοτῃ. ---ὀ ἔγυσηϊη Βα θαῖ0] πρώτῃ σαββάτου; ΒΘὮΥ δι 8]]6 πᾶ, 
ἀὰ ΧΎ, 42 886] ἰδέ ἔγυτια βαρθαίο {τ προσάββατον 5ιθμῃύ υπᾶᾷ ΧΥ͂Ι, ᾿ 
ἀδ5 τηῖΐ πρώτη δ] οἰ οπ θοαἀθαΐοπαθ μέα τἱομύρ ἀὐουβοίχί 1δῦ, 850 ἀ8885 ἔπτατο 
ΒΘΌθαΐο ἀδ5 οἷπ6 118] ἄθῃ ἰδρ' σοῦ ὑπὰ ἄδ5 Ζ οἰῦθ 118] ἄθῃ ἴδιρ πϑοἢ ἄθπι 
Βα αὐ Ὀθαρυξού. --- αἰδαρὶ44] ἐφάνη; αἰδαρ]αμῃ βθμῦ βοπϑῦ πἴθ ᾿ηύγδηβιϊν. 
ὙἹΘΙΙοΙ Ομ ὁ ἰδέ ἀθὺ ΒΟΉ] .858 ὙῸΠ ΥΘΙΒ 9 8Δῃ ΠΙομύ σγομ Ὑυ]]α 5610 8 ἀθοτιβοίί, 
ΒΟΠάΘση βρᾶξου δηροίαρί. 



θ})ι Πἰππηοηΐμῃ. 

ΥἹΙ, 28 Ρὸ δὺκ ᾿ἰδιηδ [ταν ϑαυ ὐα!}8 ἀΔαΡαΒ:; 10 ηϑῦ8 ΟἿ 
ΠΠΡΔ1Π5 δἰγθῖπῸ ἴῃ Χτιβύδα [68 [{8 ]1 ὉΠΠΒΔΥΔΙΠη8. 

ὙἼ1, 1 Ῥδὰ πἴα νἱδαρ, ὈΓΟΡΙ]α5, Καπηδηάδη δὰκΚ υἱοῦ 
τοῦ]α., Ραῦθὶ γιὸ {ΓῸ]1Π0ῸΡ Τηᾶπη 5γὰ ἰᾶρρα ἤγ611ἃ 5γ06 11081} ὃ 

2. 18} δΚ αἰναῖτα 46η85 δὖ 1108 Π 1 η ΔΌϊη σθαι παδηδ ᾿ἰϑὺ υἱδοαδ; 
ΔΡΡδη 718}041 ρσαβϑυ!ρ ἂρ, ρ]δυβ)ααδ αἵ ρβαμημηδ νἱδοᾶδ 8 1Π8. 
8 Ῥᾶππὰ Ρᾶημ δὖ 1|Ρᾶπαϊη ἃ01π παῖξαι ΠΟΙ ΠΟΠαΘὶ, 1808] 

Υ͂Ι, 28 τὰ γὰρ ὀψώνια τῆς ἁμαρτίας ϑάνατος" τὸ δὲ 
χάρισμα τοῦ ϑεοῦ ζωὴ αἰώνιος ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ 
ἡμῶν. 

ΥἼ, 1 Ἢ ἀγνοεῖτε, ἀδελφοί, γινώσχουσιν γὰρ νόμον 
λαλῶ, ὅτι ὃ νόμος χυριεύει τοῦ ἀνϑράπου ἐφ᾽ ὅσον χρόνον 
ζῇ; 2 ἡ γὰρ ὕπανδρος γυνὴ τῷ ζῶντι ἀνδρὶ δέδεται νόμῳ" 
ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ ὃ ἀνήρ, κατήργηται ἀπὸ τοῦ νόμου τοῦ 
ἀνδρός. 8 ἄρα οὖν ζῶντος τοῦ ἀνδρὸς χρηματίσει μοιχαλίς, 

Ὅϊ6 Ὀγπομδύζοϊςο Ὧθ5 ΒΟΥ ΌΥΙο β Β᾽ πα οαὐμα]ίθα: 1. ἴπὶ Οοαοχ Ατη- 
Ῥτοβίδηυβ Α ΥἹ, 28 --- 111, 10. ΥἹΙ1, 84 --- ΧΙ, 1. ΧΙ, 11 ---88. ΧΙ], 8 -- 
ΧΙΥ͂, ὅ. ΧΥ͂Ι, 21 ---24. 2. ἴπὶ Οοᾶοχ ΟΑυο] δου Ὀγίαπιιβ (ΟἀτΟ] π8) ΧΙ, 88 
- ΧΙ δ, ΧΙ, 17 ---- ΧΤΙ, ὅ. ΧΙΥ͂, 9 .---ΧΤΥ͂, 20. ΧΥ, 55-. ΧΥ, 19. 8015 
ἄρῃ ΒδπἀβοῃΥ 6 ροιμθίπθαπι βιπὰ 10 γουβθ ΧΙ, 17--- ΧΙΤΙ, δ. ἴπὶ ρᾷπ- 
260 ἰδύ οὗνγαβ ρου 323,. ἀθρ Ὀγ1οίβ. οὐ μαύρη. 

ΥἹΙ, 1 πιᾶπη βυὰ ἀ16 πδηαἀβοῃ σι, πιομῦ τπδηπ5 (61,}, ἄσοοῖ ᾿ἰδύ ΠῸΣ 
ἀδ5 5, πίομύ νὰ, ἀθαῦ]]9ῃ. 2. αἰναῖτα Μαβδιιᾶππ (γρ]. υἱαὶ Ρ]α] σϑϑὰπ ΝΘ. 
ΥἹΙ, 18); ΟἹ,, ὕρρϑίτομι, Ηθυπο υὐ ναῖτα, ΜΟΌΘΙ ἀδ5 [6 }10π 405. υϑΚ6 18. 
αὐ ]]ο πα νᾶτθ. 8.10 18081 ἀϊθ μαπἀβοῃυῦ, 16 65 ΒοΠοὶηῦ, 1408] 61}. 

ΥΙΙ, 2 ἴα} αὐκ] ἡ γάρ; Ἶα! χυροβοίχί, υρ]. 1 6. ΧΥ͂, 16. --- Οαὖ 
1|Ραπᾶϊπ ἀθῖπ ραθυπᾶδπα 150] τῷ ζῶντι ἀνδοὺὶ δέδεται; οὖ πῖθ Μο. ΧΙ, 4 
Ὀϊρσούππ ἔμ]απ ρα θα πάδπᾶπα αὖ ἄδιτνα (πρὸς τὴν ϑ ὑραν); ἄαροροα 1 Ο,, ΥΠ, 21 
σαθυπάδηβ 15. 40πη8]. 8. Παϊΐαᾶα Ποιϊποπᾶθι} χρηματίσει μοιχαλίς ΒΟ 
ἱξνρ -- μοιχαλὶς χρηματίσει (ἡ γυνή). --- γαϊγ] ὁ ἀγήρ --- ΘΕ ἃ 6 
ἔρ ρα 1αΐ. ὁ ἀνὴρ αὐτῆς. 
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γαὶγΡὶΡ ναϊτὰ ΔΠΡαγδιητηὰ; ἱρ Ἰαθαϊ ραΒυ} }}} γαϊν, [01] ἰδὺ 
ΡΒ υἱδοαϊβ, οἱ πὶ 51]41 ᾿ουϊποπαθὶ νϑαγραηὰ ΔΌΪΠ ΔΗ ΡΥ ΔΗ] }ἃ. 

4 5ύδοὶ πὰ 18} 118, ὈΓΤΟΡΙ]Β. τηθὶηδὶ, δα ἀαὶ ναγθᾺΡ 

γιζοαα Ραϊγἢ 1Οἰκ Χυϊβύαδ, οἱ ὙΙΓΡ]Ρ ΔΗ ΡΑΥΔΙγηἃ, ΡΠ 

ὋΒ αἀδαβαϊμη ὉΥΥοἰβαπμαϊη, οἱ ἀκύᾶῃ δ αϊτηᾶ ρα Ρᾶ. ὅ βᾶῃ 

ΔῸΚ γϑϑη ἴῃ ἰΘἰκα, ὙἹΏΠΟΠΒ ἰγανϑαγ θ ΡῸΒ Ρα 1} Ὑἱῦοῦ 

γα ξθάση π΄ ἸΙραϊη ἀπβαῦαῖὶπὶ ἀὰ ἃΚτᾶμ θαϊγᾶη ἀδαβδμ; 
6 10 πὰ 881 Δηαθαπαάδηδὶ γααγραμῃ αἵ νἱὐύοάδ, ρα Δ Δη8 

ἴῃ ῬΔΙΏΤΩΘΙ ΘΠ Α θα] γϑϑηὶ, βυϑθὶ 5 Κα ΚΕἸ ΠΟ πὰ ἴῃ Πἰ]} ρα] 
ΔΉ] 18} πὶ [αἰ] Ρὰ] ὈΟΚΟΒ. 17 γᾶ πὰ αἰρᾶιη Ὁ υἱῦοΡ ἴτἃ- 
γΔΌΓ 8 ἰδὺ ὃ Π15 5111; ἃκΚ ἔπανδασγηῦ πὶ αὐκαμρθαάΊαιι, 1} ΡΑΙΤῚ 

ΥἰοΡ; ἀπίθ Ἰαϑύι πὶ Καμβθά]αιι, πῃ νἱῦορ αΘΡὶ: πὶ ρ811}- 

ψιΝ ’ Ἰνδοὶ ἕτέ Ἔκ ἢ δὲ ἃ 9ά ἐ Ἐν ΤΉ γ 04 ἐλ, 9έ 
ἐὰν γένηται ἀνδρὶ ἑτέρῳ᾽ ἐὰν δὲ ἀποϑάνῃ ὃ ἀνήρ, ἑλευϑέρα 

) Ν - , - Ἂς τι Ν , 
ἐστὶν ἀττὸ τοῦ νόμου, τοῦ μὴ εἰναι αὑτὴν μοιχαλίδα γενο- 

,ὕ ] ἈΝ « ,ὔ ς᾽ Ν, Φ -Ὁ- 3 ’ὔ ΝῚ 

μένην ἀνδρὶ ἑτέρῳ. 4 ὥστε χαὶ ὑμεῖς, ἀδελφοί μου, ἐϑα- 
νατώϑητε τῷ νόμῳ διὰ τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, εἰς τὸ 
γενέσϑαι ὑμᾶς ἑτέρῳ, τῷ ἐκ νεχρῶν ἐγερϑέντι, ἵνα χαρττο- 

- - τ -7ὦὦὠ 

φορήσωμεν τῷ ϑεῷ. ὅ ὅτε γὰρ ἦμεν ἐν τῇ σαρχί, τὰ τταϑή- 
ματα τῶν ἁμαρτιῶν τὰ διὰ τοῦ νόμου ἐνηργεῖτο ἐν τοῖς 
μέλεσιν ἡμῶν εἰς τὸ καρποφορῆσαι τῷ ϑανάτῳ" Ὃ γυνὲ δὲ 

, ΡῚ Ν - ΄ 2 2 

χατηργήϑημεν ἀπτὸ τοῦ νόμου, αἀπτοϑανόντες ἕν ᾧ κατειχό- 
᾿ «ς -" ἫΝ ,ὔ ΄ Υ 

μεϑα, ὥστε δουλεύειν ἡμᾶς ἔν καινότητι πυνεύματος καὶ οὐ 
“ ρ΄. 

σπαλαιότητι γράμματος. ἵ τί οὖν ἐροῦμεν; ὁ νόμος ἁμαρτία; 
7 2 

μὴ γένοιτο" ἀλλὰ τὴν ἁμαρτίαν οὐκ ἔγνων, εἰ μὴ διὰ νόμου" 
. Ἀ 5 9 , Ξ δε γ» δἰ Χ ς ’, Ἑς 2, ἔ Οὐ 

τὴν γὰρ ἐπιϑυμίαν οὐχ ἤδειν, εἰ μὴ ὃ νόμος ἔλεγεν Οὐκ 

5 ἐγαναυτηίθ, ἀ16 μη ἀβομυ ἰγαγδυγηῦ. 17 15 51181 ἅ16 Παπἀβομυ τ, 
πὶ 5111] 6. 

4 βυδοὶ π0}] ὥστε, πῖθ 1 Ὁ, ΧΙ͂Υ, 22. ΧΥ͂, ὅ8. 1 ΟΟἿΥ, 12. ῬᾺῺΙ], 
ΤΥ, 1.1 ΤῊ. ΤΥ͂, 18, --Ἤ 14} [18 ὈγοΡτ]α5 πιϑῖμα}}] χαὶ ὑμεῖς ἀδελφοί 
μου ὅϊῖπη --- ἀδελφοί μου χαὶ ὑμεῖς. ὅ ἂχ ἀκτᾶπ Ὀαϊταμ] εἰς τὸ χαρπο- 
(φορῆσαι, 5. πὰ ΧΙ,;Ἶ,, 11. 6 10 πὰ 541] γυνὶ δέ; νυνί τ, πὰ 881 νὶθ 
ΠΟ. ΥΠΙ, 11. 22. ἘρἘ. Π|, 18. --- ρδδδυβπδηᾶδη8] ἀποθαγόγτες δίῃ 
ΑΒΟΚΙ, ὅπὶ --- τοῦ ϑανάτου ΘΈΑ [1ἐ τς. --- βυαθὶ βκαϊκίπομια) ὥστε 
δουλεύειν ἡμᾶς, 5. τὰ 16. 1, 8. 1 151] συροδούχί. --- υπίθ ]Ἰαβύ}] τὴν 
γὰρ ἐπιϑυμίαν ἙἘΟ ἴὰνρ --- τήν τε γὰρ ἐπιϑυμίαν. --- υἷῃ Βαϊ ν][0}] 
εἰ μὴ διὰ νόμου; πῃ ΘΙ ΠρΡΒο αι, ογρᾶπζο υἱκαπβοά]αα. 



944 ἨδηοΣ ὙΠ]. 

Ἶαῖ5. 8. 10 Ιοὸν ππηδηᾶθὶ ἔταυϑαν θ᾽ ῬΑΙΤ Πα ΌαΒη σαγαυγηα 
ἴῃ ΤηΪβ5 ΔΠ]ὰπὰ απ; ἀπΐθ πὰ σἱῦορ ἔαγϑαγ θ᾽ πϑῸ8 νᾶϑ. 

9 10 ἴκΚ αἷαϑ ἱπὰ Υἱῦορ 5116: ἴΡ αἰμηδη 61η ΔηδθαΒηδὶ ἴτἃ- 

νυ ὐβ σδαϊαποῦα, 10 10 1[κ σδαδαβποᾶδ, 141 ὈϊρΊίαπα γῶΡ 

ΤῊΪβ ἈΠ ΌΠΒΠ5, 561 νὰ ἀα ΠΙΡΑΪΠηΔ], νἱϑαπ ἀὰ ἀααραθ. 11 ππῦθ 

ἔγαναθσβ ἸΘῪ ΠΙΠΊ8Π661 θ᾿ 11} ΔΠΔθιθη αϑαῦοαα ΓΚ 18} 
Ραϊ ΡῸ ἀϑαᾶμ. 12. ΔΡῬᾶμ πὰ βυθρᾶαῃ ΥὙἱῦορ νϑὶῃαῦα, 18} 

ΠΡ Βη5. γϑῖμᾶ 1411 σδιδιηΐα 18 ΡΙ θοῖρα. 15. ραΐα πὰ Ρὶυ- 

Ῥοῖρο σὺ} Π15 ἀδΔΌΡΕΒ ὃ Π18 5174]. αἱς ἤΓαυδατ δ, 6] Βα θἃ 

γΔΌΡΙ τανδυϊηῦδ, ρα Ραΐα Ρ᾽αθοῖθο 115 σαν κηήδηαθὶ 

ἀδαβθα, 61 γϑῦγθὶ πἰαγαβϑαα [τανδαλῦα [τανῦν 8. ρα 11} ἃπᾶ- 

.} - - 

ἐπιϑυμήσεις. 8 ἀφορμὴν δὲ λαβοῦσα ἣ ἁμαρτία διὰ τῆς 
ἐντολῆς χατειργάσατο ἐν ἐμοὶ πᾶσαν ἐπιϑυμίαν" χωρὶς γὰρ 
γόμου ἁμαρτία νεχρὰ ἦν. 9 ἐγὼ δ᾽ ἔζων χωρὶς νόμου ποτέ" 
ἐλϑούσης δὲ τῆς ἐντολῆς ἢ ἁμαρτία ἀνέζησεν, 10 ἐγὼ δὲ 
5 ,ὔ Ν . ,ὔ ς γ Ν ς 3 Ν [φ᾿ ΒῚ 

ἀτιέϑανον, καὶ εὑρέϑη μοι ἢ ἐντολὴ, ἡ ξδἰς ζωὴν, αὕτη εἰς 
ϑάνατον. 11 ἣ γὰρ ἁμαρτία ἀφορμὴν λαβοῦσα διὰ τῆς ἔντο- 
λῆς ἐξηπτάτησέν με καὶ δι’ αὐτῆς ἀπέκτεινεν. 12 ὥστε ὃ 

Χ 4 [φ᾿ ΔΎ; Φ νὗ ᾿αα, Ν » ἈΡΈΣΙΣ , 

μὲν νόμος ἅγιος, καὶ ἡ ἐντολὴ ἁγία καὶ δικαία καὶ ἀγαϑη. 
12 Ν ᾿ 2 9ὸ 2 ἈΠ χα ἐν 9 ΄ ᾿ Ν , γλλὰ 

τὸ οὖν ἀγαϑὸν ἐμοὶ ἐγένετο ϑάνατος; μὴ γένοιτο, αλλὰ 
γω ΄ῳ ) κω 

ἢ ἁμαρτία, ἵνα φανῇ ἁμαρτία, διὰ τοῦ ἀγαϑοῦ μοι κατερ- 
,ὔ , [ῳ} ’ 3 ς ἈΝ ς Ν 

γαζομένη ϑάνατον, ἵνα γένηται καϑ' ὑπερβολὴν ἁμαρτωλὸς 

8 πἰπιαπᾶοθὶ ἅϊθΘ Ππαηαβομυθ, πϊομύ πἰπιαπᾶβ (61.), ΘΌΘΠΒΟ 11. --- 
πᾶι8 παῤ ΔΒΓ ΒΟΠ ΘΙ Π]10 0 ᾿αϊ6. Πδη βου, ποῦ πᾶν (61,)). 9. 1Ρ 1Κ αἷὰ 
πὰ ὙἱΐοΡ 5βἴπ]θ 0 αἰπιαπᾶρίπ, 50 αἴθ παηάβοθυ! πᾶὸὴ Ὀρρϑδίτοτα, ἀοοῖ 
5'ηα 416 ποτίθ ἵπὰὶ υἱΐορ β'τη1]6, πϑηιθηθ 9} 45 ἸΘύχίθ, ποηῦ ἸΠΘὮΥ Ρ'8ΠΖ 
ἀου!οῃ; ΟἹ, 10 1 βἴπα]ο πὰ συἱδορ 1ἰραϊᾶα αὖ αἰπιδηαθίπι. 10 ραᾶδιθ- 
ποᾶα; ἀϊ6 Ὀοϊάθη Ἰοίχίθη 5106. 51π4 ἴπ ον ΠΔΠἀΒο τ Ὁ ὉΠ] ΒΟΥ] 0, 198. 185 
5811αἱ 416 ΠαΠαβομΥ, ΟἿ, ΠῚ] 5178]. 

8 πᾶ08] γεχρά, ὕδοι ἄϊθ ἔογπι υρὶ. σὰ 1 Ὁ. ΧΙΠ, 4. --- γ88] ἦν 
ἙαΚάαοῖρ υρ --- [θ}10. 9 1Ρ 1ἴκ αἴυ5] ἐγὼ δ᾽ ἔζων; ὙΆ]Η1ὰ 1685 ἐγὼ δὲ 
ζῶν απ ἀδομίο 5100}. γὰβ Ὠΐηζι; βοῖη 8 ρυϊθοβίβομο Παηἀβοῃσ παύίο Ἰκοῖπθ 
δοοοηίο πᾷ ΒΡΙχ 5. 612]. 8 18, 10 861 νὰβ ἅι. Ἰἰθαϊπαὶ υἱβαμ)] ἡ ες 
ζωὴν αὕτη; ἄα5 τϑοὰρὶ υ]ϊτοπάρ αὕτη ψαγτὰ ρον δδιρ ἀυσοῖ ἀθη Ζυβαΐζ 
γῸΠ Υἱβᾶπ, (ΟΥ 5105}. ΔΘΝ πιϊύ ΟὟΘΟΥ ΟἾπ0 ποὺ ἴπ ἀθῇ γρ Αμιῦγϑὺ ἢπαού. 
18 γῶν πιῖ8] ἐμοὶ ἐγένετο, ΔὈν ΘΟ μθπμ θ᾽ ὑγου ΒΕ 6]] προ; γὰρ ἐγένετο οὔθν 
γέγονεν" --- ἐταγαυγ μία ταναυτ 8] ἁμαρτωλὸς ἡ ἁμαρτία δῖα ΑΒΟΚΙῚ, 
γῷ -- ἡ ἁμαρτία ἁμαρτωλός ΘΕΒΟ Δ οΥρ, Δπιρτβί. 



Βδιπον ΥἹ]. 3945 

Ῥαθη. 114 γἱδαμι ἃὰκ Ραϊοὶ υἱΐοβρβ ΔΗ θη ἰδὺ; 10 [κ 1ΘΙ ΚΘΙ ἢ 
πη, γα θαι ίβ αὐ {ταγαῦνῦ. 1ὅ Ραΐθὶ να κ]α ἢ [7]; 

ἀπο πὶ Ραϊοὶ υὙἱ]]ὰὰ ὑδιι]α., ἃΚ Ραϊοὶ μαἰ7]α, Ραΐα ἰα]ὰ. 16 1} 

Ἰαθαὶ βαΐθὶ πὶ υἱ]]ᾶσ, Ρβαΐα δι), σα 185. πὴ υἱδοάδ βαθὶ ΡῸΡ; 

17 ἴῬ πὰ Τὰ πὶ ἴκ γαπγκ]ὰ Ραΐα, ἃ 80 Ῥαπαπαθὶ ἴῃ τπη8 [Ἰἃ- 

γα ΐβ. 18 γαὶϊῦ ἃὰκ μαϊοὶ πὶ θαπ]} ἴῃ Π15, ρα ̓ ἰϑὺ ἴῃ Ἰοῖκὰ 
τ ΘΙ Πϑιητηδ,, Βα}. ἀπΐθ υὙἱ]ὰη ὐ]]1ρῚ} γτη18., ἴθ ραγδαγκήδη ΡῸΡ 

πὶ; 19 πηΐθ πὶ βαΐθὶ υἱ]]ὰσ γα ]α ΡῸΡ, ἃΚ βαῦθὶ πὶ υἹ]]ὰὰ 
ὉὈ11 ἰαα]α. 20 Ἰαῦαϊ πὰ Ῥαΐθὶ πὶ υἱ]ᾶὰ ἱκ, ΡῬαΐὰ δα), 1 
πὶ 1[Κ νϑαγκ]α ἴα, ἃΚ 8561 δα] ἰμ ΤΠ} {γανϑα 8. 21 ρα 

πὰ ΥἱδΟΡ, ΥἹ]]Ἐαπαϊη ΤΪδ ΘῸΡ ἰδυ)]δῃ, πηΐθ 1158 δὐϊϑὺ 1}}}]. 

ς ς ᾿ ὃ Ν - 2 λῇ 14 τὸ Ν ο ς , 

ἡ ἁμαρτία διὰ τῆς ἐντολῆς. οἴδαμεν γὰρ ὅτι ὃ νόμος 
᾽ ΒῚ 

πνευματιχός ἐστιν" ἐγὼ δὲ σάρχινός εἰμι, ττεπραμένος ὑπὸ 
Ν Ἁ Ψ 

τὴν ἁμαρτίαν. 1 ὃ γὰρ χατεργάζομαι οὐ γινώσχω" οὐ γὰρ 
ΠῚ , , ΡΥ τ Ξ ἣν Ἂ- Ἀ ΓΩΝ ἐγ τ ἶγ 
0 ϑέλω πράσσω, αλλ ὁ μισῶ, τοῦτο ποιῶ. 106 εἰ δὲ ὁ οὐ 
ϑέλω, τοῦτο ποιῶ, σύμφημι τῷ γόμῳ ὅτι καλός. 17 γυνὶ 

» ΧΕ, 
δὲ οὐχέτι ἐγὼ πα ξυμ αὐτό, ἀλλὰ ἣ οἰχοῦσα ἐν ἐμοὶ 

τ Ν , 2 
ἁμαρτία. 18 οἶδα γὰρ ὅτι οὐχ οἰχεῖ ἐν ἐμιοί, τοῦτ᾽ ἔστιν 

“Ὁ ᾿ 

ἐν τῇ σαρχί μου, ἀγαϑόν. τὸ γὰρ ϑέλειν παράχειταί μοι, 
νΝ Ν ᾿ -ω 

τὸ δὲ χατεργάζεσϑαι τὸ χαλὸν οὔ. 19 οὐ γὰρ ὃ ϑέλω ποιῶ 
2 τ᾿ ᾿Ὶ 2 , ἴω - [4 

ἀγαϑόν, ἀλλ ὃ οὐ ϑέλω χαχὸν, τοῦτο ποιῶ. 20 εἰ δὲ ὁ οὐ 
, Ξϑν πὸ τα - - Ψ ΤᾺ ἘΠ ῪΝ ,ὔ ΡΡΈ 2 ᾽ 

ϑέλω ἐγὼ τοῦτο ποιῶ, οὐχέτι ἐγὼ κατεργάζομαι αὑτὸ, αλλ 
ἡ οἰχοῦσα ἐν ἐμοὶ ἁμαρτία. 21 εὑρίσχω ἄρα τὸν νόμον τῷ 
ϑέλοντι ἐμοὶ ποιεῖν τὸ χαλὸν ὅτι ἐμοὶ τὸ χκαχὸν παράχειται. 

18 ρσανδυγκΊαη ΡῸΡ πὶ α16 Παηἀ βου; ΟδδυρΊοπθ, 61,, ΜΒΒΙΠΔΠΠ 
σαγδυΣ Κ]ὰΠ ΡῸΡ πὶ ὈϊρΊία. 

14. 8401] γάρ δῖα ΒΟΕΡΟΚ [τ τς -- δέ ΑΡΈΕΠ,. 15 Ῥαί61] ὅ, 65 
[6810 γάρ. --- γ]ὰὰ ϑέλω ὉΈΞΟ [ἐ ---- ϑέλω τοῦτο ὅϊ:π ΑΒΟΚΙ, νρ. 
117 76. Π1] οὐχέτι, ΘΌθη80 20. ΧΙΥ͂, 15. ἘΡ᾿. 11, 19. ῬΒΊΊΘΙα, 16. 1 ΤᾺ. 
ΠΙ, ὅ; βοηβϑέ βαπδπιδὶβ πὶ, βαπδβοῖρα πὶ. 18 Ρᾶ01}] οὐχεῖ; Ῥδυδῃ 180 1πὶ 
Ῥτᾶβθῃβ βίθίβ βίατα (θὰ ἔπη 7π|81}, βομγα9 ἢ} Ὀαυαϊᾶα 11 ΤΊ, 1, δ; υπρηΐ- 
βομιθάθῃ Ῥαιδὶ, Ὀαπαίτηδ, θαυδα, Ῥαυδπᾶθὶ. --- δ: βαναανκήδι βῸΡ Η1] 
τὸ δὲ χατεργάζεσϑαι τὸ ᾿χαλὸν οὔ δῖα ΑΒΟ --- τὸ δὲ χατ. τὸ χαλὸν οὐχ 
εὑρίσχω. 19 ἰα]4] ποιῶῦ. 95 1610 τοῦτο. --- πὶ ν11]]4}} οὐ ϑέλω -- ἘΥ 
μισῶ, ἴθ 10 ἴπ Ερ. 20 νἱ]αι 1| ϑέλω ἐγώ βίη ΑΚΙ, --- ϑέλω ΒΟΡΕ 
ΕῸ 1ἴ τρ. 21 5ῸΡ ἰαυ]8 8] ποιεῖν τὸ χαλόν 5. δὰ 78. Υ, 46. --- υπίθ 
τὴΐβ δἰϊδὲ 001} ὅτε ἐμοὶ τὸ χαχὸν παράκειται, ΔΡτγοιμθπὰθ Υ Οα ΒΟ] ] πη’ 
-- (61 Ἐατε. ϑβ΄ππ ἄχ β66116 (μδοῖι Τρ μου): ,) 50 ἢπᾶθ Ἰἰθἢ 1Ὲ1Υ πὰπ 
οἷπ ροϑοίζ (4, ἢ. οἷπθ παύτ!ϊομθ ποίνομπαϊ Κοὶ{), ἂθτ 10}. ΜΨ11 ἀδ85 σαΐθ 
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22. σΆΥΙΖΗΘΙΡΒ. [ΠῚ ΔῈ υἱύοάδ οἼΡ5. ὈΪ βδηη πη ἸΠΠΌΙΪη ΤΆ ΠΗ, 

28 ΔΡΡᾶη ραβαῖηγα ΔΠΡΔΙ Υἱῦορ ἰπ ἸΙραμη τ]θ] ηδ]π, ἃπᾶγθὶ- 

μδηαο νἱύοᾶάδ ΔΏΤ]ΠΒ ΠΊ61Π15 781 [ἈΠ] ΠΡᾶπο τὴῖκ ἴῃ υἱδοᾶδ 
ἔγαν δα δ 185. βᾶηηπη)ἃ γ]βδ 1 ἴῃ ΠΙΡΌ]Ώ Τηθ] ηϑίτη. 24 γϑϊηδρϑ 

1κ τπηϑηπᾶ! ἤγαθ ΤὩ]κ ᾿Δ5610 αϑ βϑιηπια 16ῖκῶ ἀδαραιβ ΡῚΒ ὃ 

20 ΔΥΠΙΠὰΟ στρ ῥα ΙΘϑὰ Χτὶδύα ἰγαὰ]απ ἀπβϑαιδηδ; 88 

πὰ 5110 1Κ ΒΚΑΙΠΙ͂Πο ρϑῃπραδὶ νἱύοᾶα σα ρ8, 10 ἰοἰκα νἱῦοᾶδ 
ἔγαγϑα 818 ὃ 

“ - Ὁ ο 

22 συνήδομαι γὰρ τῷ νόμῳ τοῦ ϑεοῦ κατὰ τὸν ἔσω ἄνϑρω- 
΄ὔ ΝΟ , 2 - , ἐ 2 

σον, 28 βλέπω δὲ ἕτερον νόμον ὃν τοῖς μέλεσιν μου ἀντι- 
7, ω , - ΄ 

στρατευόμενον τῷ νόμῳ τοῦ νοός μου χαὶ αἰχμαλωτίζοντά 
Ὡῳ , “Ὁ - - 

με ἐν τῷ νόμῳ τῆς ἁμαρτίας τῷ ὕντι ἐν τοῖς μέλεσίν μου. 
24 ταλαίπωρος ἐγὼ ἄνθρωπος" τίς μὲ δύσεται ἐκ τοῦ σώμα- 

- ,ὔ Ἷ Ψ “- - - ν 5 ω 

τος τοῦ ϑανάτου τούτου; 28 εὐχαριστῶ τῷ ϑεῷ διὰ Ἰησοῦ 
- Ὁ ; «ς Ἐπλ τα ΒΥ ἘΣ ΞΕ ΤΑ, ) 3 - δ 

Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν: ἄρα οὖν αὐτὸς ἐγὼ τῷ νοὶ δου- 
, , -οΣ᾽΄ -» ν᾿ Ἁ , ς ’ 

λεύω νόμῳ ϑεοῦ, τῇ δὲ σαρχὺ νόμῳ ἁμαρτίας. 

28 διηάγθι παπᾶο ἀ16 παπαβοῃυ, ΟἹ, δηαναιμαπᾶο. 24 νδϊπᾶρβ; δ᾽ 
ἰθὺ γδ]]ρ οὐ] οβοιθη. Τρ Βαῦ ἴτη ἰθχὺ γαϊπδηβ, γὙουτητιθὺ ΔΌΘΙ γα 88. 
Νοῦ Ὀρρδίγοτη βίαπᾶ νγθᾶθυ ναὶημᾶπθ ΠΟΘῚ γαῖμδῃ8. 16 ὈΠΙΘΌΡΌΑΓΟ γϑυ- 
νγδη βόα! τὴς ἃμα ψῦπαο ᾿ᾶϑϑί ΠῸΣ 16 881] Ζ]ΒΟΠΘη γαϊπαρθ (ἀπᾶδρϑ, 
ΡΥθᾶαρθ, τηϑπᾶρθ, τηοἀδρ5) ὑπ γαϊμδ 8 (βία! π8 8, ὈΠΌΔΓΠΔΏ5, γϑαγάδ}8). 
25 ἴἰκς, ἀ16 Βδπάβομυ παῦ πὺχ 1. 

μη, ἀα85 τη ἀαβ δῦδβθ δπῃᾶπροΙ, 5. ῬΏΙΠΠΙΡΡΙ, Οοιητηθηΐαν Ζυτη ῬδιηοΥ- 
Ὀυϊοῦ ρ. 802. Απᾶογθ Ὀθχίθῃθπ φψόμον δυΐ ἄδ8 τηοϑαΐίβοῃθ ρβϑϑϑὺζ: 910} 
βπᾶθ αἷθο ἀα5 ρϑϑϑίζ ΕἿΣ τὴ10}, βοίθυπ 101. ρ᾽᾿ 110 Ὀϊη ἀὰθ ρα Ζὰ πῃ, 
ὙὙ611 την ἄα5. Ὀῦδο γου]θρύ᾽, ἃ. ἢ. ,10ῃ8}6: ἅπᾶά6, ἅα85 ἀὯὰ8 ρϑβοίζ Ὀθβυϊχητηὐ 
ἰθὺ τηϑίποηη ὈΘΘΒΟΥΘΙ ΒΘ Όθ6π, ἄοη Ὀῦβοηῃ ἰγ160086 ροροη 61, ΖῈΣ ΠΟΙ Ζὰ 
ἀϊοποπ᾽,. [οὐχίουθβ 5011 416 διβίθριιπρ (6Υ ΟΥΪΘΟΠΙΒΟΠΘ Πα Ἰη ΘΙ Υυθύθη βθὶπ 
πὰ Ὑγ87 ΔΘ. γ᾽ θ]]ο ομύ 416 Ὑ ]Η1α5, ον ἀπίθ 5ρυϊοῃΐ, 22. σΟΥΪΖΙΘΙΡΒ 
1} συγήδομαι; δανὶηθὶρθ ΠῸΣ Ὠ]ῸΥ, 5. 2ὺ 1,0, ΧΥ͂, 29. 28 ἴῃ νυἱΐοᾶδ] 
ἐν τῷ νόμῳ δῖα ΒΟΕΕΟΚ ἴὐνρ ---τῷ νόμῳ. 825 ανιῖπάο ρ.Ρ4] εὐχα- 
ριστῶ τῷ ϑεῷ δία! ΔΙΚΙ, -- χάρις (δὲ) τῷ ϑεῷ, ἡ χάρις τοῖ ϑεοῦ 
(κυρίου). --- 140] ἄρα, Ὑυμῆϊα πᾶῖπὶ, νψῖ0 Τρρβίγσια υἱομύϊρ 58}, ἀδδ 
ἀρὰ Βθἴπου γουὶαρο [ὕν ἀὰ5 ἔταρνουῦ ἄρα; Ἶδὰ -ς ͵ὰ --ἰτἰΨς Κοιηπιῦ ψυχῶν Ζιι- 
(Ἀ11Πρ βομδῦ παν ἴῃ ΔΡ  πρῖροη ἔταρθη γον (νι αϊ ἀθάϊιη δὰ ἸοΙσποάραϊ, , 90 
οὐ ΜΙ ΠΟ 6116 1,0. ΥἹ, 7, 7. ΥἹΙΙ, 48), Ἰκομηίο Ἰθάοοι, ψὶ0 ἀδ85 οἷπ- 
[Ἀ0Π6 τ, 2076 1{61105 Διο ἴῃ αἰγθούθη {γΓᾶρθἢ βύθῃϑη; 4150. ΘΙ 1ατι ΒἸΚ ] κῆπο 
, ἄϊοπο ἴθ. ἰγκΚ] Ομ ὃ ΟἹ, νϑυιπιξούθῃ 881, ΟΔΒΕ1Ρ1. 1]. --- Βα! κίηο ρδ- 
πυρᾷα!} τῷ νοὶ δουλεύω, ἀὐνοἰομθπᾶθ ἡγου βίο] ιπρ. ον ψγοΐ πάθοι αἰθ 
τηθὶϑύοῃ ρυΐθοι, ΠδΠαἀϑο τ θη μέγ; 65 [0810 ψὶ9 ἴον ἴῃ ΕῸ 1 υρ. 



ὡ μωμμμμμδὰ 

Βδιου ὙἹΠ. 847 

ὙΠ], 1 ΝῚ ναὶ Ρᾶππι πὰ ὙΔΥΡΊΡΟΒ Ραϊπὶ ἴῃ Χγϊδίδι 
Ιϑδὰ πὶ σασσαπᾶδμ Ὀὲ Ἰἰοῖκα. 2. πηΐθ Υἱῦορ ΔΙ. η8 11 θα 1818 
ἴῃ Χυιβίαπι [θ8ὰ ἔΠΠ]ᾶπὰ Ὀγαμΐα τὰκ υἱύο 8. ἔγαν δα  ὐα 8. 18} 

ἀδαβαιβ. 8. ἀπο Ραΐα ππηηδη οὶρο υἱῦοα 8, ἴῃ ΡΠ ΠΘῚ 5108 
γὰβ Ραΐϊτ ἸΟΙΚ, ΟΡ βθπᾶπμὰ ϑᾳπὶι 188 Πα] Π8 ἴῃ Ο] ΘΙ Κ]ὰ 

1ο Κὶβ ἐγαν δα ὐα!]8 18} ὈΪ {τανααγηῦ οανγαγρια {ταναγηῦ ἴῃ 

Ἰρῖκα, 4 οἱ ραγδιῃΐοὶ υἱδοϊθ ΒΓ ]Π]]αϊ δὰ ἴῃ ὉΠΒ, Ραϊπ ἢ 
Ὁ Ἰοἴκα σασραπᾶδμῃ) ἃκΚ ὈΪ Δ πη. ὅ πηΐθ μὰ] Ὀ1 [Θἰκὰ υἱβδῃ- 

ἀδὴβ ΡῸ ΡοΘὶ [6 Κὶβ βιηα τηϊϊοπᾶ : ἱρ Ρὰϊ Ὀΐ Δ] ΡῸ Ροθὶ 
Δ Πτηἶη5. 6. ΔΡΡὰμ {πὰ }Ὶ ΘΙ Κὶ5 ἀαα αβ, 10 {π}ΡῚ ΔΗ 1η5 1108 18 

ἥδ} σαγαῖγθὶ; Τ ππΐθ ἔγᾺΡῚ ΘἸΚΙ5, ἢ]απαβ ἀὰ ραρὰ, νυἱδοδ 

ΥἹΙΠ, 1 Οὐδὲν ἄρα νῦν χατάχριμα τοῖς ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ, 
μὴ χατὰ σάρχα περιπατοῦσιν. 2 ὃ γὰρ νόμος τοῦ πινεύμα- ᾿ 
τος τῆς ζωῆς ἐν Χριστῷ Ιησοῦ ἠλευϑέρωσέν μὲ ἀπὸ τοῦ 

γόμου τῆς ἁμαρτίας χαὶ τοῦ ϑανάτου. ὃ τὸ γὰρ ἀδύνατον 
τοῦ νόμου, ἐν ᾧ ἡσϑένει διὰ τῆς σαρχός, ὃ ϑεὸς τὸν ἑαυτοῦ 

υἱὸν πέμινας ἐν ὁμοιώματι σαρχὸς ἁμαρτίας καὶ περὶ ἃμαρ- 
τίας κατέχρινεν τὴν ἁμαρτίαν ἐν τῇ σαρκί, 4 ἵνα τὸ δικαίωμα 
τοῦ νόμου πληρωϑῇ ἐν ἡμῖν, τοῖς μὴ κατὰ σάρχα περισπα- 
τοῦσιν ἀλλὰ χατὰ πνεῦμα. ὅ οἱ γὰρ κατὰ σάρχα ὄντες τὰ 
τῆς σαρχὸς φρονοῦσιν" οἱ δὲ κατὰ πνεῦμα τὰ τοῦ πνεύματος. 

6 τὸ γὰρ φρόνημα τῆς σαρχὸς ϑάνατος, τὸ δὲ φρόνημα τοῦ 
πνεύματος ζωὴ καὶ εἰρήνη" Ὑ διότι τὸ φρόνημα τῆς σαρκὸς 
ἔχϑρα εἰς ϑεόν" τῷ γὰρ νόμῳ τοῦ ϑεοῦ οὐχ ὑποτάσσεται, 

4 δκ Ὁ ΔΠΙΗΪΠ, 1Π ΚΙΘΙΠΘΥΘΥ ΒΟΒΥΠ Ὧ1| ΒΟΉ] 1588 46 ̓ Ζ6116 πϑοῃροίγδ- 
σ6ῃ, ἴθ] 61 61... 

ὙΠΗ5.1 Ραΐπι ἴπ “Χυϊιβδίαιθι Ι͂οϑὰ ἢἰ ρσαρραπάδμη ὈΪ 161ΚᾺ] τοῖς ἐν 
“Χριστῷ Ἰησοῦ μὴ χατὰ σάρχα περιπατοῦσιν ΑΡ ΞΔ ΥΡ --- τοῖς ἐν Χοι- 
στῷ ᾿Ιησοῦ μὴ χατὰ σάρχα περιπατοῦσιν ἀλλὰ χατὰ πγεῦμα ὅϊπς Ὁ3Ε 
ΚΙ, ἅ8, πὰ τοῖς ἔν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ δῖα: ΒΟΡΤΕῸ ἀρ. οι ρούβομθ 
ἀθοσβθίζοσ τηἰουρτυθῦσίο ἄθηθη, 416, ἀστοῃ ΟΠ τιβίιβ ἐείμ ει; ὩΙομύ π80ἢ 
ἄστη ἢ θῖβομθ γαπαθ]η᾽. 16 ΔΡθἰομθη 6 πγουίβίθ!]ηρ' δῦ σϑυασβϑοηῦ ἀυγοἢ 
ἀ16 Δρπρίρτηρ 465 (ούθῃ 416 ποραύϊοη νοῖη γθύθυμη Ζὰ ἰχθῆμθη. 2. ΧὨ] 
μέ ΑΟΘΕΚΙ, 4 6 ρος: σέ. 3 16 οἱροηύ τ]! 6. οὙΙΘΟΉΙ50Π6 σι ὐ ἊΣ (το 
γὰρ ἀδύνατον τοῦ νόμου ἀρροδί(ϊοπ Ζιιπὶ ἐΟ]ρθπμάθπ βαΐζθ, ἐν ᾧ --- ἰπβο- 
ἴοττι, Ὑ7611) δύ υγόσι!10}}) θεχίσαροῃ. --- Δ} Ἢ ἔγαυϑαν!.} χαὶ περὶ ἁμαρ- 
τίὰς, 28 πέμψας, πη ἴῃ Ὀοίχοί ἀοΥ βὕπαο᾽, 6 ΔΡῥΡαη] γάρ, γ9]. 1 1Ὁ 
πῃ τὰς οὐδὲ γὰρ δύναται πᾶ χὰ 11 σ. ἯΙ ἃ; γ ἢ] απ 8] ἔχϑρα, 
ὙἹ ]]οῖοθ. ποῖ ἄοπι 1αΐ. ἰπίπηΐοα (ἀ οὐ υρΡ}). --- νἱίοάα)] τῷ γὰρ γόμῳ; 

᾿ γάρ {610 ἀᾶμιοῦ ἰδέ ἀϊθ οοπβίχιούϊοη οἷπθ δηᾶθγο ρϑποχάθῃ. 
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σῸΡ5 πὶ αἰπαιβοιθ, 10 ΠῚ τηᾶρ. 8. ΡΡδη ἴῃ [οἰ νἰβαη δ η8 

οἾρα ρ] ΘΙ Πἰ τηᾶριη. 910 1π8 πὶ 510} ἴῃ 6 Κκα ἃ ἴῃ 

ΔΏΤΩΪη., 5 ΘΡαθἢ Ἰὰθδ] ΔΠ1ηὰ ΟΡ8 ΡδῸΪΡ 1π ᾿ΖΥῪ15. 10 7 }0α] 
ἢγὰβ ΔΠΠιὰη Χγϑύαιιβ 1] ΠαθΔΙΡ, 88 ηἰδϑὺ 156. 10 Ἰᾶθᾶὶ ἃικ 
ἈΤΒ 1|5: 1π. τ. β΄ 61 ΤΑΙ Πὰς 

94... 5861 δῦ ἴῃ ἰδ ΒΥΟΠη ΟἼΡ5, 8861 14} Ὀ14}10 ἴδαν 

ὑη8; 90 ΠγδἃΒ 0Π8 δίβκαιδι αἵ ΠΑΡ γαὶ Χυϊϑύδϑ ὃ 010 Ρδα 
ΔΟΟΎΡα Ρᾶὰ νι κῆα ρᾶὰ Πα Πγτ5. ρᾶπ ἡδΔα 8461] Ρᾶι 5161} 6 1 Ρδα 

μαῖτυβῦ 86. βγάΆβϑυθ ρϑ611}0 ἰδ βαΐθὶ ἴπ Ρὰϊ σδαδαβ]απαδ 

811 ἀδρῚ5, ΤΠ] 481 γΘΘΌΠ) 506 ἸΔηηρἃ 5] 815. 57 ἃκθὶ ἴῃ 

24» . , ς Ἃ;.. 2.5 ΚΡ ΌΝ δι ϑις. τῷ 2 
οὐδὲ γὰρ δύναται. 8 οἱ δὲ ἐν σαρχὶ οντὲς ϑεῷ ἀρέσαι οὐ 

»-»- 5 2 

δύνανται. 9 ὑμεῖς δὲ οὐχ ἐστὲ ἐν σαρκὶ ἀλλ᾽ ἐν πνεύματι, 
2 ς-- ἔωσι “Ὁ - ΄-- ΄-Ὁ 

εἴχτερ πνεῦμα ϑεοῦ οἰχεῖ ἐν ὑμῖν. εἰ δέ τις πνεῦμα Χριστοῦ 
2 27 Τὰ 2 27) 2 -- 2 Ν Ἂ 5 ςτὸ οὐχ ἔχει, οὗτος οὐχ ἔστιν αὐτοῦ. 10 εἰ δὲ Χριστὸς ἐν ὑμῖν, 

τὸ μὲν σῶμα (νεχρὸν διὰ ἁμαρτίαν κχ. τ. λ.). 

84 (Χριστός ---ἸἘ ὃς ἐστιν ὃν δεξιᾷ τοῦ ϑεοῦ, ὃς καὶ 
- - Υ 2 - 

ἐντυγχάνει ὑπτὲρ ἡμῶν: 85 τίς ἡμᾶς χωρίσει αττὸ τῆς ἀγά- 
- ΄ - , Ὑὕὔ ,ὔ ᾽Ν Ν ὌΝ Ν 

πης τοῦ Χριστοῦ; ϑλέψις ἢ στενοχωρία ἢ διωγμὸς ἢ λιμὸς 
ἢ γυμνότης ἢ κίνδυνος ἢ μάχαιρα; 86 καϑὼς γέγραπται 
Κι «! - "4 [4] Ν ς ᾿, γ ; 

ὅτι ἕνεχεν σοῦ ϑανατούμεϑα ὁλὴην τὴν ἡμέραν, ξλογισϑημεν 

9 ΠΔΌΔΙΡ 56 πἰδύ 15. 16 μδηϑοῃυ, πἰομξ μαραὶ ῬῚΒ πὶ ᾿ἰϑύ 15 (61), 
ψ. 

8 νἱβαῃᾶδη8)] οἵ--- ὄντες, ἀδ5 ἴθ ]θη 65. ἃυθ 615 'πὶ ΘΟ Βομθη ἰδ 
Πρ ον Ὁ ΒΠ]10ἢ. 9. 5υθραῦ 18041] εἴσσερ., γογταυβρθβοίχζὺ 16 ἀοοῃ ̓ ; 18.081 5γ6- 
Ῥαυὰ εἴγε Ἔρῃ. 11,2. 10 1604] ἀκ Χυϊβύμβ ἴθ 1Ζγ18] εἰ δὲ Χριστὸς 
ἐν ὑμῖν --- [610 ΕῸ ἔρ. Αὐβα]οπᾶ ἰδ αὰκ ἐν δέ. 84 58θὶ 180} ὅς 
ἔστιν ϑδ΄η: ΑΟἀ! τγρ --- ὃς καί ἐστιν. 85 ἢγα5] τίς --- ΕΟ τῆρ τὙρρὶ 
τίς οὖν. --- ᾿Χυϊδίαι5)] τοῦ Χοιστοῦ --- δ΄ῖῃ τοῦ ϑεοῦ, Β τοῦ ϑεοῦ τῆς 
ἐν Χρ. Ἶ. -α Ῥαὰ ἀσρυῖρα βᾶι νγᾶκ)ὰ] ἢ στενοχωρία ἢ διωγμός; ἃδΒ 
νοΐ Ρᾶὰ [6 ]ὺ τὼ ΤΕ ἀτρ ἀπ [6106 ὉΥΒρυ ἀπ ρΊ]0 ἢ} ἴπὶ Οὐ Βοηθη; ψᾶγθΘ 
65 πίοῃῦ πδομίγαρι ἢ. χυροβοίχί, 850 ψὔγχαθ 65 πιοηῦ, ψ|06 ἴῃ (Θ᾽ ἰαὺ (ΘΥ 
[411 ἰϑύ, ἃτὴ ὁπ46 (θ1 Ζ61106, Β0μᾶθυη. ΠῚ ΔΗΪΆΠρΡ6 (ΘΥ [ΟἹροπάθη βύθμθῃ. 
τρρϑίγοιαη : , χα ρα! τ᾽; 4180 πιῖϊύ ΔΠάΘΥΟΙ ὑϊηΐθ ΡΒ ]ΘὈθη ὃ 86 ἴπ Ρυκ 
σαδδυβίαμαα)] ἕνεχεν σοῦ ϑανατούμεθα; ἴπ Ῥὰκ ,ἴπὶ ΒΙΠΌΙΔΟΙς ἀπῇ ἀϊομ᾽, 
γε]. ΧΤΠ, 14. Ἰοἰκὶρ πῃ πὶ (δα) ἴῃ Ἰαδύπμηβ εἰς ἐπιϑυμίας. ---- 811 ἀΔρῚ15] 
ὅλην τὴν ἡμέραν, ον Χ, 21 «Ἰϊᾶπα ἀδρ; ΘΌθπ50 Μψιγὰ 4115 ἴπ θυ Ὀ6- 
ἀοαΐαπρ , ραπηχ᾽ οοηδίχαϊνε: Μο. 11, 18 411 τιδπαροῖηβ, Το. ΥἹ, 17 αἵ δ] αυητηδ 
Ιυάαϊαθ, υπᾶ 15 ἀογΥ Ῥοἀθαΐϊμπρ ,]6ογ᾽ 1 Ο. ΧΎΥ͂, 24 41] τοὶ ]ῖθ, ἘΡΆ, 
Π|, 15 411 ᾶτοίηῖβ, 1 ΤΊη. ΙΥ̓́, 4 411] ραβἸκα 18. Ὑ0] Βᾶυηρου βύθῦ ἴῃ 
Ἰούχίουθπι βἴηπμθ 811 πηϊῦ ἄθια σϑμούϊν ἀθβ Ρ]υγα]8. Υρ]. σὰ 1 Ο. ΧΙ, 8. 
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Ραΐϊπὶ ΔΠ1αῖπὶ Πα καμη Ραϊ Ρᾶπα ἔΠ]ο πάλ ἀπ8. 838 ραἰγαμ 
δ Κ Ραΐθὶ πὶ αἀδαβιβ πὶ Πἰραϊη5, π1} ΔΡΟῚ]ῈΒ. ὩΪ τοι κ]α, πὶ 

τ 185. αἰ} ἃπᾶγαῖθο ΠΪ ἢ ὩΠΆγαΙΡΟ, 939. πἰἢ Πα ΠΙ θὰ ἢ1} 

αἸαρὶΡα, πἰἢ σα Β κα 8. ΔΠΡαγα ΤΠΔΡῚ ἀΠ8 αἰβκαϊάδῃ αἵ ἸΔΡΥ δὶ 
ΘῈΡ5. Ρὶζαὶ ἴῃ Χυϊδίαι [θ8ὰ {γ}1} ἀΠΒΔΙ ΔΙ] ΠΊΔ. 

ΙΧ, 1 ϑαυ)]α αἰρὰ, πὶ γαϊπὺ ᾿ἰπρὰ, τ] ργυοὶ γοα]δη 6] 

ΤηΪ8. τ ΡΥ ]Ββθῖη Θ᾽ ηδὶ ἴῃ ΔΗ πη Ὑϑὶ τη, 2. βαΐθὶ βαθγρα 

τηἶβ ᾿ἰδὺ τὰ Κι] Δ ἢ ἀν 6 110 010 Παϊσ απ τηθἰ πδηητηἃ. ὃ. 8- 

Ὀ1α]α ἃ κΚ ἃπαβαϊπια υἰϑᾶημ 8110 'κΚ αἵ Χυϊϑίαιᾳ δα] ὈΓΟΡΙΠΒ 

ὡς πρόβατα σφαγῆς. 81 ἀλλ᾽ ἐν τούτοις σπτᾶσιν ὑτιερνικῶ- 
μὲν διὰ τοῦ ἀγαττήσανιος ἡμᾶς. 88 πέπεισμαι γὰρ ὅτι οὔτε 
ϑάνατος οὔτε ζωή, οὔτε ἄγγελοι οὔτε ἀρχαί, οὔτε δυνάμεις, 
οὔτε ἐνεστῶτα οὔτε μέλλοντα, 3839 οὔτε ὕψωμα οὔτε βάϑος, 
οὔτε χτίσις ἑτέρα δυνήσεται ἡμᾶς χωρίσαι αττὸ τῆς ἀγάπης 
τοῦ ϑεοῦ τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ χυρίῳ ἡμῶν. 

ΙΧ, 1 ᾿“2λήϑειαν λέγω ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, οὐ ψεύδομαι, 
συμμαρτυρούσης μοι τῆς συνειδήσεώς μου ἐν πνεύματι ἁγίῳ, 
2 ὅτι λύπη μοί ἐστιν μεγάλη καὶ ἀδιάλξιτττος ὀδύνη τῇ χαρ- 
δίᾳ μου. 8 ἠυχόμην γὰρ ἀνάϑεμα εἶναι αὐτὸς ἐγὼ ἀττὸ τοῦ 

858 πὶ ΠΙΡαπ5 ἀ16 Βαπαβοιγ, [6810 Ὀ61 ΟἹ,. 88 δΔρρ1]7ὰ5, α16 Βαπα- 
ΒΟΒΤΙ ἀρρο]75. τοῖα ὑπᾷ 89 ΔηΡατα 5601 ΘΙ]ΟΒΟΠΘΗ. 89 ΙΠΔΡῚ αἴθ 
ΒΑΠπἀβο συν, πιομύ τηδῃίοϊρα ἰδ (61)). ΙΧ, 8. υϑθ1ᾶ]α Μαββιηδηπ πϑο ἢ 
Οτΐμητη ὅτ. ΕΥ̓͂ Ρ. 101, ἀ16 Βαπάβομυμ, ΟἹ,, Ἤθγπο υὑβθ 148. 

87 Ῥαϊτῃ Ρδπηᾶ ἐγ]οπᾶδη} διὰ τοῦ ἀγαπήσαντος δῖα ΑΒΟΚΙ͂, -- 
διὰ τὸν ἀγαπήσαντα. 88 πὶ τηϑῃξ6158] οὔτε δυνάμεις ὃἂπι ἀϊθβου βί611]0 
ΚΙ, -- ποῖ μέλλοντα. --- ἀπάγαϊσθο πὶ δηδγαῖσρο] ἐνεστῶτα οὔτε μέλ- 
λοντα; 16 βοβνγδομθ ἔοστη 180 δυ!α]]ο πᾶ, 89. Π1}} ρδβικαί[5. Δ Ρᾶγ8}] οὔτε 
χτίσις ἑτέρα ΘΈΕΈΕΟ ἴὐ τρ --- οὔτε τις χτίσις ἑτέρα. ΙΧ, 1 ᾳβα] λέγω, 
65 ἴθ ἐν Χριστῷ (Ἰησοῦ), “ἴθ 61 ΑἸηθγοβϑίαβ ὑπὰ ΗΪΘΥΟΠΥΠΊΙΒ; 68 
Καππ, (ἃ 65 ἴπ ΟΥ̓ ὙΟΥΠΟΥΡΘΒΘΠ θη Ζ26116 γοσκοπηπῦ, ἀυχο ἢ ὙΘυβθῃθη 818- 
Βοἴα!]θη βοῖπ. --- πὶ γαϊῃύ Ἰἰὺρ8] οὐ ψεύθομαν, νρὶ]. 1 Ο. ΧΠ, δ. υἱ 
γαϊδύ ἤσορα οὐ χαυχήσομαι, “ο Ἰ64οο1. Διο 1αύ. 406116η π1}}11 Ὀἱθέθῃ. 
2 ὉΠὮγ6110] ἀδιάλειπτος; 416 ΒοΔοηΠ6 ἔουπι ἄγθ ὉΠοΥ ἄγ θαΥ; ΠΏ γ6110 
1βύ δᾶνοτΌ, υὙρὶ. 6]. 11, ὅ πὶ Βυθ]οθυπ. 8. υ5014]8] ηὐχόμην, 61Π261}6 
Κισομοπγᾶίοσ (βαθαΐ.) εὔχομαι. --- δπαβαΐτηα) ἀνάϑεμα τας (ὭοτηΟ [ὈΥΟΥΘ 
αἰγίπο οχουηξιβ οὖ ῬΟΘηΪ8 ΟΥΔΥΪΒΒΙΙ15 ΟὈΠΟΧΙ5᾽ ΥΝΔΏ] ΟἹανὶ5 Ν. Τ, 1088 
ἔγοιηάνγοτέ ἰδέ δοὴ 1 Ο. ΧΥ͂Ι, 22 ὈοΙΡομαϊίθη. ---ὀ 5110 1Κ] αὐτὸς ἐγώ 
Δ ΟἸΘΒΟΥ 506}10 ΑΒΌΒΕῸ ἴὐ --- νος ἀγάϑεμα. --- ΒϑιρακυμπἾδη8} συγ- 
γεγῶν Ὁ1ΕΟαϊξρ --- συγγενῶν μου. 
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ἸηΘΙ Π8Πη8 ΡΆΠ8 ϑβ8ΠΊΔ ΚΠΠ]Δ 58 ὉΪ ΙΘἸΚα, 4 Ρβᾷ161 5]πἃ [5186- 

Ἰοῖδαϊ, ΡΙΖθϑὶ δῦ ἐγ β. 1510] 18} σα]ρὰ8 18} νἱῦο 8 σαγαῖ- 
ἀθῖη8 18} ὑσρνοβ 18} ΚΑΙ ΚΙ ΠΒΒῈ5. Δ} σαῃαϊα, ὅ Ρχθοὶ 

αὐδδη5, 18} 8 βδῖτηθ 1 Χγϊϑύαβ ὈΪ 16Ἰκ, 5861 δῦ αἱὰν 8118 11 
ΘῚΡ ΡΙΌΡΙΡΒ5 ἴῃ αἴναπι, 8ἃ1η6η. 6. ΔΡῬᾶπ βυθθ8.}} πὶ υϑαάγδιιϑ 

γαυγα οἴ Ρ5. πὶ ΔῈ 8111] βᾶϊὶ τ8 Ιβγ8618, μὰ] 51π4 [5786]: 

7 ΠΡ Ρδ161 5]]αηδ ἔγαῖν ΑΥΔΙΔΙΉ15, 8118] θᾶγπἃ, ἃ ἴῃ Ιβακἃ 
Βαϊίαάα Ρὰ8 ἴταϊν; 8. βαύ᾽ δῦ, πὶ ΡῸ θδγπᾶ 161 Κὶ8 θᾶγπᾶ ΟἽ 8, 

ἃΚ Ὀᾶγ πὰ ΘΠ 1015 τ] πα ἀὰ ἔγαῖνα. 9. σα 115 δὰκ γαυγα 

δι - 2 - - .ο- 

Χριστοῦ ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν μου τῶν συγγενῶν χατὰ σάρχα, 
ς , 3 3 - ς:- ς ς ᾿ τς κι ͵ Χ 

4 οἵτινές εἰσιν Ισραηλεῖται, ὧν ἡ υἱοϑεσία καὶ ἢ δόξα καὶ 
« ων Βα - " Ν ς ,ὔ Ν « ΒῚ 

αἱ διαϑῆκαι καὶ ἢ νομοϑεσία καὶ ἡ λατρεία καὶ αἱ ἔπαγγε- 

λίαι, ὕὅ ὧν οἱ πατέρες, χαὶ ἐξ ὧν ὃ Χριστὸς τὸ χατὰ 
2 - 

σάρχα, ὃ ὧν ἐπὶ πάντων ϑεὸς εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας, 
ΝΥ γὴν νη 2 Το ἈΝ γ.ΟΥ , ,ὔ ς ΄ - “ 2 
ἀμήν. 6 οὐχ οἷον δὲ ὅτι ἐχτυτέτστωχεν ὁ λόγος τοῦ ϑεοῦ. οὐ 

2 το 9 Φ ᾿ 

γὰρ πάντες οἱ ἐξ Ισραήλ, οὗτοι Ισραήλ᾽ 1 οὐδ᾽ ὅτι εἰσὶν 
5 5) 

σπέρμα ᾿Αβραάμ, στάντες τέχνα, ἀλλ᾽ Ἔν ᾿Ισὰκ χληϑήσεταί 
- δ᾿ - - 

σοι σπέρμα: ὃ τοῦτ᾽ ἔστιν, οὐ τὰ τέχνα τῆς σαρχὸς, ταῦτα 
’ - -Ὡ 2 Ἂς Ν ’ - 2 Ι » 

τέχνα τοῦ ϑεοῦ, ἀλλὰ τὰ τέχνα τῆς ἐπαγγελίας λογίζεται 

4 Ἰρυδοίοιίαι ἅ16 μα αβοηυν, Τοτδ6]1081 ΟἿ. θ Ιβυδθῖα ἅ16 παπᾶ- 
ΒΟΥ, ΟἹ, 5086]. 

4 ΙβγδοἸοιίαι 1 ̓Ισραηλεῖται; ἀϊθ ρΥΙΘΟΠΙΒΟΠ6. [Ὁγ πὶ δύ Ὀ6Ι ΘΠ] ΐθπ. 
--- 150] σαροϑούζί, -- 18 ἰτ]ρρυ085] χαὶ αἱ διαϑῆχαι; ἄρῃ Ρ]αχα! ΠαΌΘα 
8.0} Κ΄ῇ'η, ΟΚ ἀρ δ1π, ἅθῸῚ 4110 βου Ἱθο ἴβομοι ἀπά ]αὐο  πἰβο θη μαπᾶ- 
ΒΟ ΒΥ θη 5806116 68. ΥΟΥ͂ ἡ νομοϑεσία. --- φαμαϊία}] αἱ ἐπαγγελίαι 51 
ΒΟΚῚ, τὦῦὦὃ νρ --- ἡ ἐπαγγελία. ὅ Μᾶποῖιο ᾿πίογρυθύθῃ. βθύζομ πδ 0 ἢ σάρχα 
οἴμοι ραηϊέ ὑπᾶ πρῆπηθη. 8150 ὁ ὧν --- αἰῶνας «16 οἴπθῃ δα [Ὧν βοᾷ; 
ἄθγ ρούϊβομῃθ ἀθουβοίζου Δ0ῸῚΥ ῬθΖζορ Οὔ θη θα 5861 δῦ ΟἸμγιθίαβ; δᾶ οὐ 
Ὑ{16 16η6 ἱπίουργούσι, 50 υῦγαθ βοΠ ΘΥ]10 0} 6] ΡΙῸΡῚΡ5. ἅ1θ οορα]ὰ ἔθ μ]θη, 
ἀπ μᾶ{(6 ἀ6Γ ΔΌΒΟΙΧΘΙΌΘΥ 50 γουβίδπαθη, 50 νγϊγαθ ΟΥ̓ Ά 86 116 Ζ26110 Π80ῃ 
ΒΡ, πἰομύ πο ΒΙΌΡΙΡ5, Μ16 65 ἀοὺ [411] 1ϑύ, δΌρθΌγοομθπ. ΠᾶΡΘη. 1) 888 
65 ΔΌΘΙ ΘΙ ΔΙΪΔΠΙΒοη6η. ἸΘΏΥΘ ἰκθί πθθσθοθ ΜΠΘΥΒΡΥΔΟΝ ΟΊ δύι8. 418 Οοὐέ 
Ζὰ ῬοΖΟΙοἤποη, οὐρὶθῦ 510) ἃ1ι8 Ψυ]Η]α5. Θ᾽ Δ ΟΠ ΒΡ ΟἸκοη Πὐη18, Ὅ070Ὸ) 68 ΥῸη 
Ομ τϊβίιβ. μοἰδδῦ 1400. ἀππ8 δύ οπιπΐαπι ἄθιιβ. 0 ἈΡΡᾶῃ βυθβαιῃ π1] οὐχ 
οἷον δὲ ὅτι, ἴθ ,τποπ δαύοπι᾽, ποη αὐΐοπι αποαᾶ᾿,; ρΟὔΒ0η δ ἔδῃιθη ΠΟῸΠ. 
--- β1π4] χαροδοίζέ, - [ΔΒβγ86]] ᾿Ισραήλ (2) ἴῃ ᾿ΔΒΟΚΙ, --- ᾿Ισραηλεῖται 
θΈΕΈΞΟ τὰ γρ. 7 11 Ρα6101] οὐδ᾽ ὅτε, ραίχϑ' οὐδ᾽ ὅσοι, δα ἢ νρ δα] 
»πθᾷιθ ααϊ᾽; ἴπι το] νβαίζο νὔσᾶθ ἀογ οοπἤπποίῖν βἰἠαῖηα πηνουβίδη 1160} 
βοίη, πη 10. γουταπίθ ἀδ6 1, 4855. ὈΣΒΡΙΪΠΡΊ]Οἢ. πΡ Ραΐοὶ 5ίαπᾷ, μοῦ 
ἀατο ἢ γΟΥΒΘΠΘη. ΟὟΟΥ ἀυχο} ΔΡΒΙΟΒ ΠΟ ἃπαογαιηρ πδο] ΘΓ Τίαῖΐα Ῥαϊοὶ 
σοβοίχψί ψατᾺ6. 
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Ραδ᾽᾿ ἰδῦ: Ὁ βαθιὰ πι6]ὰ αἰπια, 8} γαϊγ θὴρ ϑΆΥΥ]η ΒΌΠΕΒ. 

10. ΔΡῬὰπ πὶ βαξαῖη, ἃκ 1ὰ} ΠΙθΑΙ ΚΙα π8. ἃἰπδμηπὰ Ρ]]ρ}]ἃ 

Βαθαπᾶοὶ, [βα κὶβ αὐξίηβ ἀπβαυθ: 11 ΔΡΡὰη πᾶαἢραπαΐ πὶ 

σαθαθγαπαὶ γϑϑῖη, ΙρΡαι ἑανι ἀρ οῖπα ἔνα Ρ᾿ 18 ΙρΡαὰὰ ἀπ- 

Ρααβ, οἱ δὶ ραγα]θῖπαὶ τη η8 ΘᾺ ΡΒ Υἱδᾶϊ, Πἰ 18. ὙΔΌΓΒΟΥ Δ], 

ἃΚ ὰἃ8 Ῥαμηὰ ἸΔΡομαΐη, 12. αἰρὰμ ἰδὺ ἰχᾶὶ βαῦθὶ 88 τηδὶ χὰ 
5ΚαΙ Κη} Ραμπιπὰ ΤΠ Ηἰ χη, 18. ΒΥΆΒΥΘ ΟἝΠ611}0 δῦ: ΙΔΚῸΡ 

ἔ]οᾶα, ἱν ἔβαν ἢ]αϊ8. 14 ἔγὰ πὰ αἰραμπι ὃ ̓ἰθὰϊ ἰμν!πα]βὰ 

ἔγαμπι οἽΡὰ ὃ πἰ8. 51]. 1ὅ ἀὰ Μοβθ ἃὰκ αἰβὶρ: ρδαιτηὰ βαμθὶ 

ΓΤ, ἰὰ ἢ} ΘᾺΡ]οἾρ]α (Ρᾶποὶ Ὀ161}0]4). 16. Ῥαμπὰ πὰ πὶ γ]}- 
Ἰαπᾶϊηβ πὶ υἰπηδηϊπ5, ἃΚ ΔΙΙΔ Πα η8. σα Ρ8. 17 αἸΡῚΡ δὺκ 

᾿ , 5» ’ Ν ς “ Γι Ν Ν 
εἰς σπέρμα. 9 ἐπαγγελίας γὰρ ὁ λόγος οὗτος Κατὰ τὸν 

-" -" 2 

χαιρὸν τοῦτον ἐλεύσομαι, καὶ ἔσται τῇ Σάρρᾳ υἱός. 10 οὐ 
τς 

μόνον δέ, ἀλλὰ χαὶ Ῥεβέχχα ἐξ ἑνὸς κοίτην ἔχουσα, ᾿Ισὰκ 
-" οὗ "Ὁ-Ὁ , 

τοῦ πατρὸς ἡμῶν. 11 μήπτω γὰρ γεννηϑέντων ἢ πραξάντων 
᾿] Ν ΒΡ}. - «! ς “Ὁ Ν ᾿ς - - 

τι ἀγαϑὸν ἢ φαῦλον, ἵνα ἡ κατ᾽ ἐχλογὴν πρόϑεσις τοῦ ϑεοῦ 
’, 7 γ 7 } ΠῚ 2 - - ΝῚ ,ὔ 

μένῃ, οὐχ ἐξ ξργων, ἀλλ᾽ εχ τοῦ χαλοῦντος, 12 ἐρρέϑη 

αὐτῇ ὅτι ὃ μείζων δουλεύσει τῷ ἐλάσσονι, 18 χαϑὼς γέ- 
2 --Ὁ 

γραπται Τὸν ᾿Ιαχὼβ ἠγάπησα, τὸν δὲ Ἤσαῦ ἐμίσησα. 14 τί 
-Ὁ- 2 - - " “Ὁ 

οὖν ἐροῦμεν; μὴ ἀδιχία παρὰ τῷ ϑεῷ; μὴ γένοιτο. 1 τῷ 
γὰρ ἸΠωσῇ λέγει Ἐλεήσω ὃν ἂν ἐλεῶ, καὶ οἰχτειρήσω ὃν ἂν 

Ρ] , 2 ἊΨ 2 - 7 τ - , 
οἰχτείρω. 10 ἄρα οὖν οὐ τοῦ ϑέλοντος οὐδὲ τοῦ τρέχοντος, 

18 ἢ]αϊάα; πδοὸὴ ΔΒ} ρ1. βίαπα ἂὶ τὰπᾶθ ἀπᾶάναϊῃ; Ὀρρδβίγοπι μδΐ 
πΙομβ ἄδγυομ οπίάθοϊκθηῃ Κῦὔμποηθ. 15. βᾶποὶ Ὀ]61}]α δύ ἴπ ἀοΥ Παπαβοῃτ 
θη ου ἀυτοῃ ὙΘΎΒ6 6} δ Βθ 6] 886 ΟὗρΥ γο]]ρ Θυ] ΒΟ ηθη, ἀα Θ᾽ τϑυπὶ 
ἀΑΙΣ γουμαηᾶθῃ 156. 

9 Ραν 150] οὗτος; ἰδὲ συροδοίζίέ. 10 τι5 αἰπδιησηᾶ ρα]ὶρυΐα Βαραπ- 
461] ἐξ ἑνὸς χοίτην ἔχουσα; ἀδ5 Οοὐΐδοηθ ποῦ ἄθπι Τιαἰθὶ πΊβο 6 π γὸπ ἀθ 
ἔξ νρ ,6χ ὑπο οοποιθξι ΠΔΌΘΠ5᾽, 8150 Παραπᾶοὶ -Ξ ἐν γαστρὶ ἔχουσα, 
αἰβυμαΐια. 11 ΔΡ}ᾶ81] γάρ, 5. σὰ ΥἹΠΠΙ1, 6. ϑαθδυταμπδῖ ὙΒ08|] γενγη- 
ϑέντων; ἀϊθ στυίθοῃ. βύγιιοίασ ἰδέ υδεθίοζαδην. - -- δΔἱΡβαυ] ἤ ἘΟαάοΐρ νρ 
-- μηδέ. 1ωὅθο ογκΙᾶτύ σἹομίϊρ δἰρθαὺ ἄυτοι: ΔΙΙΟαυΪη , 516. γΆ θη ΠΟΘ 
πἰοη ρΘΌΟΥΘΗ, βοηϑύ Ὠδίζο 516 Β0ΠΟΠ τ. 5. .᾿ ---᾿ 1:8 βδιηπηᾶ ΙΔ Ροπά ΠΗ] 
ἐκ τοῦ χαλοῖντας, ΤιΠΟΥ ,ὰ5 σῃδᾶθη ἀο8 θοταΐουβ᾽. 12. 1Ζ81} αὐτῇ --- 
ἴθ 10 ἴῃ 14 6. 14 ἤτατη ρα Ρα} παρὰ τῷ ϑεῷ 5. σὰ 1 0. ΧΟΥ͂Σ ΤΑ: 
15 σαδτταὰ Ῥᾶποὶ δγ1η4)] ἐλεήσω ὃν ἂν ἐλεῶ; ἀρ ΠΟ Π65 ὈΘΙ80161 [ν᾿ αἴθ 
ἱποποδΐγο ἑυξζατθοἀθυίαπρ ἀοΓ Ῥαγ ΚΟ] ρα, νρὶ. 1,0, ΧΥ͂ΙΙ, 8. 5. ΧΥΙ, 10. 
10 Κ΄΄πηπη πδοὴ ΤΌΠΟΙ ,80 ἸΙορὲ 65. πὰπ ἠϊομῦ δῃ ἤθπιδηᾶοϑ Ὑ0116π οἷοι 
Ἰαυΐεη, βοπᾶθτη 8δῃ Οοὐΐθβ θυ θαστηθπ᾽. Πᾶ85 θ}16η ἀ65 ΥᾺ11Κ615. θ61 ν]]]π- 
αἴπβ πᾶ τἰηπαπαϊη5 15ὺ δα [4116 πᾷ. 
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Ραΐα σϑιηθαο ἀπ Εγδοπα ἀπΐθ ἀπ βδηητηὰ 51101π ὉΤγ ΙΒ (ἃ 
Βαϊ, 6ἱ ρα θΓὐ]αὰ ὈΪ Ρὰ8 τηδ]ιῦ τηθῖηδ, 18} σαὐθι παῖδα 

ὨΔΠΟ Τη60 1} 8ἃη4 811ἃ Αἰ. 18 βᾶπηι πὰ 81] Ρᾶηθὶ ΥὙ]}1} 

ΔΥΤΩΔΙΡ, 1Ρ βᾶποὶ γ1}1 ραῃδγοῖθ. 19 ΑἸΡΙ8 ΠῚ8 πὰ : δΡῬδῃ 
ἢγα πϑὰἢ [αἰδηδ ὃ ἀπύθ Ὑ1]]1Π 15. ἢγὰβ δηἀϑύαμ Ὁ 20 ΡῬᾶπηα 

ΠῈ, 781 πιᾶπηϑ, μὰ ἢγἃ8 15. 6] Δηαν δα} 7815. οι ρὰ ἢ 1081 ΟἸΡῚΡ 

σϑαΙ]ρῚ5 ἀὰ βαπηηδ ἀοΙρ Πα]: ἤγὰ τὰκ σαὐαν!αθ5 νὰ ἢ 21 βᾶὰ 
ηἶπ ΠΌΔΙ Ρ Καβ]α νη! ῬΆ ΠΟ. 18 Ρδιητηᾶ 58 Π11η ἀαϊρἃ 

[δυ]δη δὴ ἀὰ ροΔΙ Δα Δ μΠη8, Καϑα, απ] ρᾶῃ απ ἀπῃραϊδπ- 
βαιηηδῦ 22. 1Ρ 1808] ν]] απ 5. οΡ πϑίδικη]δη ῥγαὶ π θη 18} 

2 - π" - - 

ἀλλὰ τοῦ ἐλεῶντος ϑεοῦ. 11 λέγει γὰρ ἡ γραφὴ τῷ Φαραὼ 
ο Β] 2 - ͵ - 

ὅτι εἰς αὐτὸ τοῦτο ἐξήγειρά σε, ὅπως ἐνδείξωμαι ἕν σοὶ τὴν 
δύναμίν μου, καὶ ὅπως διαγγελῇ τὸ ὄνομά μου ἐν πάσῃ τῇ. 

- ΣῊ Ἁ ͵ - [4] ͵ γῇ. 18 ἄρα οὖν ὃν ϑέλει ἐλεεῖ, ον δὲ ϑέλει σχληρύνει. 
19 ἐρεῖ ὖν Τί οὖν ἔτι μέ ; τῷ γὰρ βουλή ἐρεῖς μοι οὖν Τί οὖν ἔτι μέμφεται; τῷ γὰρ βουλήματι 

Ὁ - ; 2 ,ὔ - ἜΡΙΝ Χ , 
αὐτοῦ τίς ἀνϑέστηχεν; 20 μενοῦνγε, ὦ ἄνθϑρωτιξ, σὺ τίς 
ἊΝ - - »-" ͵ - 

εἶ ὃ ἀνταπιοχρινόμενος τῷ ϑεῷ; μὴ ἐρεῖ τὸ πλάσμα τῷ 
’ , 3) , « ὌΝ 2 27 2 , 

χιλάσαντι Τί με ἐποίησας οὕτως; 21 ἢ οὐχ ἔχει ἐξουσίαν 
[8 “ .- - 2 - Δ -- [δ 

ὃ χεραμεὺς τοῦ “τηλοῦ ἔχ τοῦ αὐτοῦ φυράματος ποιῆσαι ὁ 
Ν 2 Ν -ω [8 Ν 5 Ρ) , 2 Ἀ ΄ὔ 

μὲν εἰς τιμὴν σχεῦος, ὁ δὲ εἰς ἀτιμίαν; 22 εἰ δὲ ϑέλων 

11 Ἑδγδομα αἴθ Βαπἀβομυη, πἰομύ Εαγδοπὶ (61,)). υαπίθ ἀπ βδπηπι, 
ΒΙΠΡ1ὴ αγταϊδιάα, 50 16 παμπάβομυι ἩΔΒΥ ΒΟ ΘΙ Π]100, πᾶοι Πρρβίσδμα; ΟἹ, 
ππηίρ ἰπ ΡῖΖθ 78} ταϊδιάα. 19 δπάβίαπαι 416 Ππαπάβομσι, πιομὺ ἀπαδίαπαϊ 
(61). 20 ρδᾶϊριβ ἀϊ6 Βδῃά βου, πιο σαάϊκῖ5 (61.). ἀοιϊραπαϊη, ἀϊ0 
Βδηἀβομσι αἰρπαῖπ. 

17 υπί6] ὅτε; [Ὧν ὅτι ἴῃ ᾿ἰη πα] θθἄχοῃ. , ἀα85᾽ βίῃ πηΐθ ἅο ἢ Μο. 
ὙΠ, 11. Τιο,.1, ὅ8. Βό. ΧῚ; 96, γοὸνῦ αἰσϑοίον σοᾶθ. 6, ὙΠῚ; το στ 
18 741] συροϑοίχί; ο5. Καππ ΠΟΘΙ ΠῸΓ ὈΘύθιι ΘΓ ΠΡ ΒΡΑΡΟΚΘΙ βοὶπ, ΔΒ 0 Π᾿, 
19 τηΐϑ πὰ} μοῦ οὖν ΑΒ δ΄π --- οὖν μοι. --- ἰαϊδηάα} μέμφεται, ἴῦ νρ 
φυδοτγιίυσ, 4υθηϊίαν, οοπαποσιίαγ ; ρού, γγαταπὶ θγάθη ἱγ ροίαο] 0. 80 
1ρθο ὅτ. Ρ. 140, ψἄμγθηαᾷ ὃ ποῦ ἴῃ (6γ ]Ἰαύ, γουβῖου. Ὑἱύαροτναμῦ ρΔΌ, 
20 βᾶμπα πὰ] μενοῦγγε ἂπ ἀἴθβθυ βίθ1]0 Π5 ΚΙ, ---- πᾶοὸῖὶ ἄνϑρωπε οὗθν 
6810. 21 Κα5]α γα] ἀππη1}] ἐξουσίαν ὁ χεραμεύς, ον θἰοιιθπ 6 γουίβθο]]ηρ’, 
ΠῚ γα] ἀυπὶ σὰ βάμοπ8 χὰ Ὀτίηροπ. 22 10 1041] εἰ δέ; 416 ρτίοοι. βύτιος- 
(αν (ογρἄμΖο 415 πδοῃβαύζ τί ἐροῦμεν οἄον ἀρ], ῬΕΠΙρΡΡὶ Ρ. 451) ἰδὲ συὄτ- 
10} πδομρθαμτί. ---Ξ Ραΐία πιϑμίοῖρο}] τὸ δυνατόν, 65. [61 αὐτοῦ. --- 
ἀϑ οἰ ἀαπᾶθ ἴῃ πιᾶπᾶραὶ Ἰαρραμπιοάθίη. ὈΪ Ἰκαβᾶπι Ῥυαϊτμοῖη8} ἤγεγκχεν ἐν 
πολλῇ μαχροϑυμίᾳ εἰς σχεύη ὀργῆς; ἀϊο πιοϊδίθῃ Πᾶπ ΒΟ 0 π ἤνεγχεν 
--- σχεύη, 800. ἵπ ἘΘάατοῖρ [6810 ἤγνεγχεν ἀπ βύθμὺ εἰς γον σχεύη, 
ἀλπαο ἢ Ὧα5 ρούβομρ Ὀΐ; υβροϊἀαπμᾶθ 1ϑύ ΥὙἱθ]] ον ὑπροβομ οΚοσ βρα ο ΟΣ 
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καπηΐλη Ραΐα τη οὶ οῸ ΒΘ 8. ἴθ Ἰηπαραὶ Ἰὰρ ΔΙ Ο 61] 

δὲ Καβᾶπη Ῥγα τ Πθῖη5. σαν  ἀδῖὴ ἀπ [γα] ϑίαϊ, 28. οἱ ρὰ- 
Καπηϊάθαϊ σὰ θϑὶη γα] θα ιι8 561 18. Ὀὶ Καϑδηη ΔΤ ΔΙ ΟΠΒ, ΡΟΘῚ ἴαα- 
τὰρατηδηγ δ ἀὰ γὰ]ρὰὰ 24. Ρδηχοὶ 8} ἰὰροάὰ ἀμη8, πἱ 

Ραϊαϊποὶ ἀ8 Ταἀδίατη, ἃΚ 78} 8 Ρίπαομη, 20 βγάᾷϑυθ 781} ἴῃ 

Οβαϊϊη αἰρὶθ: Ππαϊΐα ΡῸ πὶ πηδηδρθὶη τηθῖηδ ΠΡ 6] 6] ηἃ 

ὰ Ρὸ τἀμ]αθοη ᾿ἰαθοπ, 320. 18} γαῖ ὴρ ἴῃ Ρᾶπηπηὰ ἰδ 
Ραγοὶ αἰβαᾶα 1ΠῚ πὶ Τὰ παρ] πηθὶπὰ 118, Ραὶ Παϊδαηαδ, Β.Π7)Ὰ8 

ΘῚΡ5. ΠΡαΠαΪη5. 217 10 Ἐϊβαϊὰβ ὨγΟρ ον ὈΪ 5186]: 1408] γϑϑὶ 

ΤᾺ Ρ]Ο Βαπῖν ᾿ΒΥΔΘ}18 ΒΥΆΒΥΘ ΤΠ] Τηἃ ΤΠ ΔΊ ΘΙΠ5., 1810 08 σηϊδαπά. 

28 γαυτα ἃὰκ πϑύϊππαπαβ 18} σΔΙηΔΙΓρ] Δ η8. ἴῃ ρα ΔΙ θίη, 

ἀηΐθ γαυχα σα Δ ΥΡῚΡ ὑΔ0}}} [τ]ὰ ἃ πὰ αἰγΡα]. 29. 18}} ϑυᾶϑύ9 

ς ν 2 , Χ 2 ᾿ Ν , Χ δ 2 - 
ὃ ϑεὸς ἐνδείξασϑαι τὴν ὀργὴν καὶ γνωρίσαι τὸ δυνατὸν αὑτοῦ 

“-“ ᾿» ΄ρ΄. 

ἤνεγχεν ἐν πολλῇ μαχροϑυμίᾳ εἰς σχεύη ὀργῆς κατηρτισμένα 
Ν - - 2 - 

εἰς ἀπώλειαν, 28 ἵνα γνωρίσῃ τὸν πλοῦτον τῆς δόξης αὐτοῦ 
ἐπεὶ σχεύη ἐλέους, ἃ προητοίμασεν εἰς δόξαν; 24 οὺς καὶ 

-" ᾿ 7 - 

ἐχάλεσεν ἡμᾶς οὐ μόνον ἐξ Ιουδαίων ἀλλὰ καὶ ἐξ ἐθνῶν, 

2 ὡς χαὶ ἐν τῷ Ὡσηὲ λέγει Καλέσω τὸν οὐ λαόν μου λαόν 
Ν Ν 2 

μου καὶ τὴν οὐχ ἠγαττημένην ἡγαττημένην, 26 καὶ ἔσται ἐν 
- γα ᾿] - -Ὁ -ὋὉ 

τῷ τόπῳ οὗ ἐρρέϑη αὐτοῖς Οὐ λαός μου ὑμεῖς, ἐχεῖ κλη- 
’ « - “-“ ) “". Ὁ 

ϑήσονται υἱοὶ ϑεοῦ ζῶντος. 21 Ησαΐας δὲ κράζει ὑττὲρ τοῦ 
2 7 2 " . ἢ." 2 Ν - .ω 2 ᾿ν ς ΕΣ - 

Ισραηλ Ἐὰν ἢ ὁ ἀριϑμὸς τῶν υἱἷν ᾿Ισραὴλ ὡς ἢ ἄμμος τῆς 

ϑαλάσσης, τὸ χατάλειμμα σωϑήσεται. 28 λόγον γὰρ συν- 
τελῶν χαὶ συντέμνων ἐν δικαιοσύνῃ, ὅτι λόγον συντετμημένον 

᾿ 28 γυ]βραᾶῦβ, αἴθ Βδπἀβομσ νυ]ρυ8. 25 Οβαϊῖπ αἴθ Βδπα βου, 
πους Οβοίπ (61.), νεσυρὶ. Ἠδι]αβ, Ἠδίσγοαϊαβ, Βαιββαιᾶαπ, Οδίγρδ158116, 

| ΚΊαϊτηαϊπίθβ. ΡὸῸ ἀμ] αθοπ Ἰαθοι 416 Βαπαβομυν, ΟἹ, Ρὸ υπ]ϊαθοπα 11π- 
θοπᾶ. 21 ὨτΟΡΟΙΡ αἷθ Βαπαβοθυ, ρυθίθιρ 61). 

Ζιβδίζ πᾶο0ἢ ἄθπι., βϑο πυϊν ἡ ΟΔΟΥ νυϊραία; 164654}158. ἰδὺ ἀ6Γ ρούδβομῃ ἰδχύ 
ΠΟΟῊ πηνουβίδ πα]! ΟΠ. Υ 815 ΟΥ̓ ΡΥΪΘΟΠ80η6, ὮΡΘΥ ἄθββθη υἱϑ] θοβδίχ(θπ6 8085- 
Ἰεσαπρ (65 Βαπᾶο]ς 5100} ὑπ ἄρῃ ἸΟρΡΊΒΟΠΘη Ζυβαιηη θη Πδηρ ἅ65 ἕνα (28) 
τηῖξ ἄθτη παυρίβαίΖθ) τηᾶπ ῬΆΙΠΙΡΡΙ ᾿. 447 Ηἶ, γϑυρίθιομθ. 25 Ρὸ υπ]ίαθοπ 

; ἢ] Ρ0 5} τῆν οὐκ ἠγαπημένην ἠγαπημένην; Ἰίαθοῃ βρέ βίαϊ 110 ὰ ὑτὰ 
ο΄ 68 ρ]ΘΙ ΟΠ ΚΙαπρ5 π]]θη. 26 αἰβαᾶα 1π|}] ἐρρέϑη αὐτοῖς --- Βα ἀρ ἂν 

χληϑήσονται, ἴῃ Β [6810 αὐτοῖς. --- 41] ἐχεῖ, φρούϊθοιθ. , 41686᾽ βίπη- 
ἶ Βοιηᾶδθ5, ΔΡΘΥ ἄθπι ΟΥΘο Ἰβοηθη πἰομί ρὸπδι Θη Βρυθομοπᾶ. [Ι͂ὼ ον ΤΧΧ 

Ἰαυίοί ἄϊθ 8[6116 Ηοβεᾶ 11,1 ἐν τῷ τόπῳ οὗ ἐρρέϑη αὐτοῖς Οὐ λαός μου 
᾿ ὑμεῖς, χληϑήσονται χαὶ αὐτοὶ υἱοὶ ϑεοῦ ζῶντος. 21 ΑὈ ΝΜ ΘΙΟΠΘΠΑ͂ΘΥ τη0 48 

ἀεβ θθαϊηρυπριπρδβαίζοβ, 8. δὰ 1 Ὁ, ΧΙΠ0,.2. 28 ἴπ ραγαϊῃύθίη ἀπίθ γαυγᾶ 
ξαταδυτρΊΡ]}] ἐν διχαιοσύνη ὅτε λόγον συντετμημένον ΘΕΕΘΗΙ, ἴὐ τς -- 

Βεγπμαγάς, ὙαΙΒΙΑ. 28 



954 Εδηηον ΙΧ. 

ἔφαγα Εἰβαϊαθ: Π1} ἔγασ]α δ θΔ0}0 ὈΠῚΡῚ ἀπ518 ἔταῖγα, 5068 

ϑαθπάδαμηᾶ Ρᾶὰ ὙΔῈΡΟΙ πὰ 18 5706 (ΔΙ ΠΙΔαΙΤα ρΡᾷὰ οὩ] οἰ Καὶ 

γΔΌΣΡΘΙηἃ. 80 ᾿γὰ πὰ αἸβδιη βαύθὶ μία ο8 ΡῸ8 πὶ 1αἰδίδη- 

ἀθ᾽η8 ρθη ρα πη σαγδὶ ὐθίη, ἈΡΡᾶμ σαγαὶ ὐθὶπ ΡῸὸ 

8 ΘΔ ΘΙηΪ, 51 10 [5186], Ἰα]ϑ ήδη 5. γιὸ ρ σγ δι [6 18, 

ὈΪ ψιδοΡ σαι αι  61 8 ἢ ραϑηδα. 592. ἀαἢγο Ὁ πἀπῦθ ἢἰ τ ρα ]δα- 

Ὀοἰπαὶ, ἃΚ 8 νϑυγβύγαμπι υἱνοάϊβ; Ὀἰδίθισρααιῃ ἄπ βὐαϊπα Ὁ]- 

βίπροοθ, 99. ΒΥΆΒΥΘ ΘὩΠ16]10 δύ; 881 ρα ]δρΊα ἴῃ 5100 βὑδ!η 

Ὀιβύπροαδ 188 811 ΘΔ] ΖΘ] Π818, 184} 88 σα] Δα] π8. ἀαὰ 
ἸηΠηἃ ἢ ρϑΔΙγ]ΒΚΟαδ. 

ποιήσει χύριος ἐπὶ τῆς γῆς. 29 χαὶ χαϑὼς προείρηκεν 
Ἠσαΐας Εἰ μὴ χύριος Σαβαὼϑ' ἐγχατέλειττεν ἡμῖν σπέρμα, 

ὡς Σόδομα ἂν ἐγενήϑημεν χαὶ ὡς Γόμορρα ἂν ὁμοιώϑημεν. 
80 Τί οὖν ἐροῦμεν; ὅτι ἔϑνη τὰ μὴ διώχοντα δικαιοσύνην 
κατέλαβεν διχαιοσύνην, διχαιοσύνην δὲ τὴν ἐχ πίστεως, 

81 Ἰσραὴλ δέ, διώκων νόμον δικαιοσύνης, εἰς νόμον διχαιο-. 

σύνης οὐκ ἔφϑασεν. 382 διὰ τί; ὅτι οὐκ ἔχ τοίστεως ἀλλ᾽ 
ὡς ἐξ ἔργων νόμου" προσέκοιμαν τῷ λίϑῳ τοῦ προσχόμμα- 
τος, 88 χαϑὼς γέγρατεται Ἰδοὺ τίϑημι ἐν Σιὼν λίϑον τεροσ- 
χόμματος καὶ σ“τέτραν σχανδάλου, χαὶ ὃ τειστεύων ἐττ᾽ αὐτῷ 

οὐ χαταισχυνϑήσεται. 

29 ΠῚΠ 16. Παμαἀβο σι, ποῦ πὰ (61). 80 Ὦνα αϊ6 παμαάβομν τ, 
πολύ ἤγοὸ (61). δοη ρϑ]διθοῖηδὶ 5ἰπα ἀ16 ατϑὶ Ἰούχσίθῃ Ὀαοηβϑία θη νδ]]1ρ᾽ 
ΘΥ]ΟΒΟΠ ΘΗ. 82 ππίρ δύ ἴῃ ἀογ Πδηἀβο τη ἄθον ἀθὺ Ζ6 116 πδοῃροίγαρθῃ. 
83 5ὰ ρΆ Δ. ] πα5; α16 Πα Π βοῃγ"Ὁ 5 Δ] η 5; Χ, 11 δύ ἄθυύβοῖθθ ΒοῃγοιὉ- 
616 Υ ὈθτΙοὨ ρύ. 

ἴθ 10 τὼ. ΑἸ Β᾽η1, ΤῊῸΙ 5'ηη ΟΟΥ 5060116: , ἄθμη Θἴμθη ταίβο ἢ] 55. γο]]θπηαοῦ 
ἀπα ὈΟΒΟΒ]ουϊρὺ οὐ τηἱῦ ρου ρ κού, 16. «οἴπθὴ ὈΘΒΟΒ]ΘαἸρύθη τ αύβ ἢ] 88 
ψΙγὰ ἋΟΥ ΠΘῚΥ δι ογάθῃ γο]]Ζι μη". ῬΆΙΠΡΡΙ Ρ. 459. 29 βνᾶϑυθ δυσδαὰρ 
Ἔβα185] χαϑὼς προείρηχεν ᾿Πσαΐας, 5011. οὕτω καὶ νῦν ἔχει, Ῥ.ΜΡΡΙ 
Ρ. 400. 81 ραχαϊηὐοῖη8}] διχαεοσύνης Ἐ ΚΙ, 48 ρ --- [610 ἴῃ Β΄: ΑΒΏΣ 
Οα αϊ 6 ρ., 82. αἷκ αἃ5. γαιγβύναπι)] ἀλλ᾽ ὡς ἐξ ἔργων; ἀδ5 Βοίγου γϑυβίδπηα- 
16 μΠο ὡς (05. θοΖοϊοπού αἴθ Βα ]Θοίγθ γουβύρ! Πρ) [6110 10 πὶ ΠΙΘΏΤΘΤΘΙ 
ἡὔπρογθι ρυΐθοῖι. Παη βου. Ἐγράησο ἐδέωχον. --- νἱοά 8] νόμου Ὁ 
ἘΚῚ, δι αο -- [6810 --- Ὀϊδύπρραιη)] σιροσέκοιψαν δια: ΑΒΌΙΚῸ ἃ ὁ ἐρ' 
ἅτη [0] --- προσέχοψαν γάρ. 88 58 ρΆ]ΔΙθ] απ 8] ὁ πεστεύων δ΄" ΑΒΒΕ 
ΚΒαάδοῖρ -- πᾶς ὁ πιστεύων. 
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Ἷ 

ὲ 

Ἐδιου Χ, ϑδὃ 

Χ, τ ΒιοΡβεαβ, 88 ταὶ ἐδ ν ]]ὰ τοίη 8. Πα ἰγ ΟῚ Π8. 18} Ὀ1αὰ 

ἀπ σιβὰ Ὀὶ ἴπ8 ἀπ παϑοίημαὶ. 2. γοὶὑγοα]α ἃ κ ἴῃ Ραῦθὶ 178} 

σαβ5. παραπα, ἀκοὶ πὶ Ὀὶ Καμθία: 8. πμκΚαπηδηάδη8 ἃ ΘᾺ 8 

σαταϊξοῖη Ἰὰ ἢ βοὶπα σάτα ἢξοῖη ΒΟ] ]Δ Δ 8 501 π|}8 ΘΓ Ι 6Ὶπ 

σῸ}Ρ5. πὶ αἱπαυπβιἀοάπη. 4 πϑίδα!ὐβ αὰϊς Υἱδο 15. Χυιδύαθβ ἀὰ 

σαταὶ ὐοῖη ΔΙ] αΐπλ Ραΐϊπὶ σα] θ] πάλη. ὅ ΜΟΒ65 ἃς π]6161} 

Ρὸ σαταϊέθὶπ ἃ8 γυἱδοᾶα, Ραύοὶ 8ὰ ἰαυ)]αμ δ ΡῸ τηδπηπὰ [1081 

ἴπ ἰχζαϊ. 6 ἴν 80 8 ρα]διθθίηαὶ ραγαϊ οὶ ϑνὰ αἰ: 1 αἸΡᾺ 18 

ἴθ παϊγ ϊη Ροἰπδυπηὰ : ΠγὰΒ. ἀϑϑύθὶ ρ ἴῃ Βἰπηΐη ὃ βαΐ᾽ ἰθὺ Χυιϑύα 

ἀΔ 1} αὐδαμαῃ; Τὸ ἰρραὰ: ᾿ιγὰβ σαϑίοὶρ ἰπ ἰσταπαϊβαῦ 

“- " ;ὔ Ν εἰ 

Χ, 1 ᾿“δελφοί, ἡ μὲν εὐδοχία τῆς ἑμὴς χαρδίας καὶ ἢ 
Ν 2 - γ , "- 

δέησις πρὸς τὸν ϑεὸν ὑττὲρ αὐτῶν εἰς σωτηρίαν. 2 μαρτυρι 
2 - ᾿ -«- - ) ᾿ 

γὰρ αὐτοῖς ὅτι ζῆλον ϑεοῦ ἔχουσιν, ἀλλ᾽ οὐ κατ᾽ ἐπίγνωσιν" 
8 ἀγνοοῦντες γὰρ τὴν τοῦ ϑεοῦ δικαιοσύνην χαὶ τὴν ἰδίαν 

-- - - - - - 2 

δικαιοσύνην ζητοῦντες στῆσαι τῇ διχαιοσύνῃ τοῦ ϑεοῦ οὐχ 
ὑχεετάγησαν. 4 τέλος γὰρ νόμου Χριστὸς εἰς δικαιοσύνην 

Ν -" - ’ , 

σεαντὶ τῷ πιστεύοντι. ὅ ωσῆς γὰρ γράφει τὴν δικαιοσυ- 
᾿ γ - ’ ο ς ,ὔ Εν ΥΥ .-.} γὴν τὴν ἐχ τοῦ νόμου, ὅτι ὃ ποιήσας αὐτὰ ἄνθρωπος ζησε- 

29 ὦ ᾿ ο’ 

ται ἐν αὐτῇ. ὁ ἡ δὲ ἐκ πίστεως δικαιοσύνῃ οὕτως λέγει 
, Ἢ Ξ ) ῇ ᾿ , 

ΠΠὴ εἴπτης ἐν τῇ χαρδίᾳ σου Τίς ἀναβήσεται εἰς τὸν οὐρα- 
, ὩΣ, 9) - κ ἘΞ ΡΝ , 

γόν; τοῦτ᾽ ἔστιν Χριστὸν χαταγαγεῖν᾽ 1 ἢ Τὶς καταβήσεται 

Χ, 1. 1 ἴπ5] ὑπὲρ αὐτῶν δῖπ ΑΒΉΕΕΟ τὐνρ --- ὑπὲρ τοῦ ᾿Ισραήλ 
ΚΙ, ---ὀ ἀυ] εἧς 51π ΑΒΕ 1 --- ἐστὴν εἷς. 8. Βοῖπα σαὶ θη] τὴν 
ἰδίων διχαιοσύνην δῖη ἘΟΚΙ, ἀρ --- τὴν ἰδίαν. 4 υδίαπι85] τέλος, 
οί. ,γο]Ἱοπάπηρ᾽, ΤΙ ΠΟΥ τη 10 γρ ,6παο᾽. ὅ τ8 νἱίοάα.} τὴν ἐκ τοῦ 
νόμου ---Α τὴν ἐκ πίστεως. ἘΛ᾽ ἄα5 [6100 465 Υῖκ615 δὶ πϑοῃϑίθ- 
Βοπάριῃ αὐτὶ θαῦ, (85 δὰδ Ῥγᾶροβιθίου ἀπ ποῖηθπ Ὀοβίθηῦ, 5ἰπᾶ ἀ16 θ61- 
ΒΡ1616 πού πᾶυῆρ', 5. Ζὰ ὙΠ], 2. ὙοΙρΡῚ, ΙΧ, 11. 1,6, ΥἹ, 41. --- ἘὈαΐί61] 
ὅτε --- ἰπ 5΄1π: ΑΠ)1 γρ πᾶ γράφει. --- Ρ0] αὐτά 8611, τὰ προστάγματα 
-- [6810 Β΄ηῖ ΑΒΕ, 645 θᾶπ. --- τῃηϑπηὰ] ἄνθρωπος --- [610 ΕῸ ἔρ. --- 
ἴπ 1281] ἐν αὐτῇ δ᾽΄᾽΄6Ι1 ΑΒ 36 νρ --- ἐν αὐτοῖς. 6. 7. Τ6γ βίπηῃ βομοὶπύ 
σὰ 861π: Πῖθ οὐ ]]απρ ΔΟΥ φθβθίζοθρουθοῃβίρκοιῦ ἰδέ πηπιδο] 10, ΔΌ6Υ 
αἴθ ρσογθομερκοιί ἀυσορθ ἄρῃ ρ]ααθοπ ἰδ ποῦ ἴῃ ὈΠΟΥΥΘΙ ΘΠ ὈΔΥΘ [ΘΥΠ6 
βουοκέ. Ζναν Κῦπηξθ τηϑῃ 8110} α1656. 815 ΘΌΘΠ50 ὉΠΘΥΥΘΙΟΠΌΔΥ ὈΘΖΘΙΟἤΠ6Π, 
16 ὨΪτηπ6] ὑπ ὐρτιπᾶ, 400 Γ ἀαπιῦ τὔταθ τηᾶπ ΟἸχΙϑ01 ΠΕἰτητηο] ατί 
Ἰθαρσηθη (4150 ἴῃπ ΠΟΙΆ ΖΙΘἢ6η), ππᾶ ΘΌΘη50 βθίηθη ἰοᾷ ππᾶ βϑῖπθ δυξους- 
Βίθ απ (1Ππ α180, ἃ15 νγᾶγθ ουὐ᾽ πίοῃύ βοῆοη ἰἄπρβί αὐΐογβίαπαοπ, Ποταυΐ- 
216 με"). ΤῸ ἄθπη α16 Ὠἰπητηο]ατ ὑπὰ ἀ65 Πἰπαρδίθί ρθη ἴη5 ὑοαύθηγθῖ 0} 
ΒοΙαπρθπ, ΟΥ̓ δύ 0} ἄθπ τηθη ΒΟ 6 6Π65 216] ΠᾶΠ6 ρογοκύ. --- ραβίρι- 
510] χαταβήσεται, σορθηθαῦ πβδίοριρ; μὰ - Βοζθίοῃποῦ πιο αἴθ τἱομύπηρ; 
»Ὠἰηαθ᾽, Βοπάθσιῃ ἀϊθ ουσθίομαπρ 465 Ζ16165:, ἰπ᾿, 

28 



950 ΒΟΟΣ Χ. 

Ραν᾿ δῦ Χυϊδύα. 8 ἀδαβαΐμη ἴὰ} τπϑύϊαμδη. 8. ἃκοὶ ἢνᾷ αἰθ}1}Ὁ 

ΠΘηγα Ρὰ8 Ραΐὰ νυν ἰϑύ, ἴῃ Τ᾿ ΠΠΡὰ βΘΙ πηγὴ 8} ἴῃ ΠΔ]1- 
τπ ΡΘΙπαιητηα; βᾶΐ᾽ ἰδῦ νυγὰ ρϑ] Θ᾽ ηδ15 ραῦθὶ 161} 8. 
9. Ρ6Ὶ 78041 Δα Π 8 1018 ἴῃ τηπη ρα βοΙπδιηχηα [τὰ }1π [688ὰ, 8} 

ΘΆΪ]Δα 6158. ἴῃ αἰ  ϊη ΘΙ ηδιητηδ βαῦθὶ ΟΡ ἰπἃ ὉΠΓδἰϑ᾽ 4ἃ τι8 
ἀδαβαῖπ), ο΄ ΔηΪ518.. 10 Πδῖσῦο δὰ κΚ σα] θοῦ ἀπ φαγὶ  ραὶ, 
1Ρ τηῦηρὰ ἃπαμαϊίααα ἀπ σδηϊδία!. 11 αἸΡῚΡ δὰκ βαΐα ρϑμηθ- 
ΤΡ: νάζαῃ 88 ρ] Δ ] Δ 45 ἀὰ ᾿πηπγὰ πὶ σαδὶνγίβκοᾶα. 12. πὶ δαῖτ 

ἰδῦ ρα βκα  ἀθῖηβΒ Γχἀδῖδιβ 18} Κυρκίδ; 88 βᾶτηᾶ δὰκ ἔδυ] 
8118176, ΘΔΡΙΡΒ ἴῃ 8118 η8 Ρ8η85 Ὀ]α]απαδη5 511 18. Ὠγᾶζα 
δι 5861 ΔηΔΠ 10 ὈΪΔδ] Πᾶπη0 {ΠΥ ΔᾺ}1η5, σδμΪθ]0. 14 Πναϊγὰ 

πὰ ὈΙα]α πα ἀπ Ραμ Π16ὶ πὶ ρα] δα ἀθάπῃ ὃ ΔΙ ρΡράπ. μναῖγα σὰ- 

Β] Ἀ γ7 - 4 27 Ν Ν] " ἊΝ - 

δίς τὴν ἄβυσσον; τοῦτ᾽ ἔστιν Χριστὸν ἐχ νεχρῶν ἀναγαγεῖν. 
8 ἀλλὰ , λέ Η Ἔ ἌΝ Ν «.«-- ͵ Ξ 7 - , , 

ἃ τί λέγει; Ἐγγύς σου τὸ ῥῆμα ἔστιν, ἔν τῷ στόματί 

σου χαὶ ἐν τῇ χαρδίᾳ σου" τοῦτ᾽ ἔστιν τὸ ῥῆμα τῆς πίστεως 
[8] “ [οἱ ὙΠ Ν ς “ γ - , , 
ὃ κηρύσσομεν. 9 ὃτι ἐὰν ὁμολογήσης ἕν τῷ στόματί σου 

͵ ΩΝ Ἂν -“ Ν 

χύριον Ἰησοῦν, χαὶ σιιστεύσης ἐν τῇ χαρδίᾳ σου ὅτι ὃ ϑεὸς 
2 Ἄς 9. 2 - ͵ Ἶ , Ἁ , 

αὐτὸν ἤγειρεν ἐκ νεχρῶν, σωϑήση. 10 χαρδίᾳ γὰρ πιστεύξται 
ν, ͵ γι - Ψ ᾿ Ψ 

εἰς δικαιοσύνην, στόματι δὲ ὁμολογεῖται εἰς σωτηρίαν. 11 λέγει 
ρ- 2 - 

γὰρ ἣ γραφή Πᾶς ὃ πιστεύων ἐπ᾽ αὐτῷ οὐ χαταισχυνϑήσεται. 
12 οὐ γάρ ἔστιν διαστολὴ ᾿Ιουδαίου τε καὶ Ἕλληνος" ὁ γὰρ 
αὐτὸς χύριος πάντων, πλουτῶν εἰς στάντας τοὺς ἑπικαλου- 

) - { , 

μένους αὐτόν. 18 πᾶς γὰρ ὃς ἂν ἔπικαλέσηται τὸ ὄνομα 
’ - 3 ᾿Ὶ 

χυρίου, σωϑήσεται. 14 πῶς οὖν ἐπικχαλέσονται εἰς ὃν οὐκ 

1 Ζὰ ἴὰρ 5011] π80ῃ ΟὐαδυρΊομΘ ἂμ τὰπᾶθ οἷπθ ρΊοββθ ρεϑβίδηαθη 
ΒΆΡΘΠ, 00 ἀο᾽ πΠΟῸ. .. 110 χὰ οὐκοππθη δβοὶ; Πρρβίγδιη Ππαῦ πίοηἐβ ἀἄδυοπ 
οπίάθοϊζοη Κὔηποη. 9. [688 (11) 416 Ὠδηῃβο τ, πἰοπύ πὶ (61,). ἃ5 ἀδὰ- 
Ῥαΐπι, ἃ5 ἄὰα δου ἀΟΥ Ζ6116 πϑοῃρθίσαρθη. [Ι͂π ρη1515 ἰϑῦ (8 2, ὅ. 61]ο- 
Β0η6η. 10. ρδγδι 081 α16 Πα Πα βο Υ, πἰομῦ ρασαὶ ρα (61.). 11 ρα]αυὺ- 
Ἰαπᾶβ, ρὰ ὌΡΟΙ θυ Ζ6116.Ὑ 12 88 βᾶτηδ 416 Πδηβοθυ 6, πίομῦ βαπιὰ (61); 
58 δῦ δι τὰπαᾶθ Ὡδοῃροίγαρθῃ. 14 ἀὰ Ῥδιημηοὶ αἰθ Ὠδηἀβοισι, πιομύ 
Ραιηπιοὶ (61,.). Ὑοπ ὈΙάϊαπα ἰϑὲ 6 2. 51106 ὮΡΟΙ ἀοΥ Ζ6116 πδοῃροίγαρθῃ. 
πα, αἴθ Παμβοῦ γι ἴπ8. 

8 41}1}} λέγει -- ΕΒ ἃΘ νρ λέγει ἡ γραφή, ΘΌΘη80 'π ἃπάθυου 
νου β 6] ὰπρ ΕΟ ρ. 10. Βαϊγίο ρΆ]Δ}091}} χαρδίᾳ πιστεύεται, νονἄπαοχίο, 
ἀοοὴ 5 πηροπηᾶβ86 Βγ οὐ Γ. 11 ῬΡαΐα ραιι611}}0} ἀπρον μη]10} [ἄν Ραΐα 
ΒΆΙΑΟΘΙΙαο ΙΧ, 17. Μο. ΧΥ͂, 28 οοὗ; γϑυρ]. ΒΙκοῖσ 1 ὁ Ραία ρδᾶοῦ υπᾶ 
11 Ο. ΤΥ͂, 11 Ραΐία ἀπᾶναϊτ θο Πνθὶ]α μναῖσὉ 18} 1610. 18. Δπαθδῖ! Ὀϊά 41] 
ἐπί χαλέσητοαι , Θ ἀπ, Ἦν εἴ, 1 ὙΠ. 1, 22 14 Ὀϊα]α 47 ἐπεχαλέ- 
σονται (Κ1,) οὔον ἐπικαλέσωγνταιὴν --- ΔΙΡΡαὰ ᾿γαῖγα] ἢ πῶς ἀοῖρ τυρῷ 
Ατηῦτϑύ, Εὰ ἢ πῶς δέ --- πῶς δέ. 



ΥΗΥΨΨΥΨΜΥῪ 

Ηδιηον Χ. 907 

Ἰδα απ Ῥατημθὶ πὶ Ἠαιβιἀθάπη ὃ 10 γαῖγὰ Παιβ]απα ἵπὶ 
τηθυ]απ ἀλη ὃ. 1 1 ᾿γαῖνα τηθυ]απα πἰθὰ ᾿Πβ8 Π 6] πὰ ὃ ΒΥΆΒΥΘ 
ΘΠ] 6}}} ἰδὸ: Ὠγαϊγὰ Βα Π]ὶ οὐ] 8. ΡῖΖθ. ΒΡ 1Πο πάλη 6. ΟΥ̓ ΔΙ, 
Ρὶχο ΒΡ Π Π οπάδπο μα Ρ. 16. ἃκοὶ ἢ ἃ1}1] αὐ παπβι ἀθάπι αἰγὰρ- 

ΘΠ] οη. Ἐβαϊὰβ ἃὰκ ΟἸΡῚΡ: [τὰπ]αὰ, ἤγὰθ ρα] Δα 1 (ἃ ΠΒ6 1 Δ] 

ὈΠΒαΥαΪ ὃ 17 ΡῬΆΠη ΘΔ. ΘΙ η8 Ὁ8 ΘΠ ΔΙΒο δὶ, ἱθ ΘᾺ] Δ ΒΘΙ ΚΒ 

βαΐϊῖ ναυγὰ Χγβίαδιβ. 18 ἃκοὶ αἱρὰ, ἰθαὰὶ πὶ παιδί ἀθάπῃ ὃ 
τὰ 5. ἀπ 11 αἰγρὰ σα] ]} αὐ] 5. ἴσο 18}} ἃ] Δ Πα ]1η85 τγ]α-- 

Τπηρ 8 ναυγάα 26. 19 ἃΚοὶ αἷρᾷ, ἰδ] 5.861] πὶ [Δ}} ὃ 

ἔγατηἶδὲ ΜΌΒΘ5. ΟαἰΡῚΡ: [Κα ἴῃ Δ]]ὰηὰ ἰχνὶβ Ὀγῖσρα ἴῃ ὈΠΡΙ Δ ΟΙΏ, 
ἴη Ρίπαδὶ ἀη θ] θη ἴῃ Ῥγαῖγ θη ἰχυὶβ Ὀυσρα. 20 1Ρ 

ἐπίστευσαν; ἢ) πτῶς σπιιστεύσουσιν. οὗ οὐκ ἤχουσαν; πῶς δὲ 
ἀχούσονται χωρὶς χηρύσσοντος; 1ῦ πῶς δὲ κηρύσσουσιν ἐὰν 
μὴ ἀποσταλῶσιν; χαϑὼς γέγραπται “Ὡς ὡραῖοι οἱ ττόδες 
τῶν εὐαγγελιζομένων εἰρήνην, τῶν εὐαγγελιζομένων ἀγαϑά. 
16 ἀλλ᾽ οὐ πάντες ὑπτήχουσαν τῷ εὐαγγελίῳ. “Ησαΐας γὰρ 
λέγει Κύριε, τίς ἐπίστευσεν τῇ ἀκοῇ ἡμῶν; 11 ἄρα ἡ πίστις 
ἐξ ἀχοῆς, ἡ δὲ ἀχοὴ διὰ ῥήματος Χριστοῦ. 18 ἀλλὰ λέγω, 

μὴ οὐχ ἤχουσαν; μενοῦνγε Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλϑεν ὃ 
φϑόγγος αὐτῶν, καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰχουμένης τὰ ῥή- 
ματα αὐτῶν. 19 ἀλλὰ λέγω, μὴ Ἰσραὴλ οὐκ ἔγνω; σιρῶτος 
ἸΠωσῆς λέγει ᾿Εγὼ :ταραζηλώσω ὑμᾶς ἐπ’ οὐκ ἔϑνει, ἐπὶ 

11 Ῥᾶππὰ αἴθ Βαηαβοισι, πιομύ ΡῬᾶὰ πὰ (Οαδ{.). 18 86 1Πη5 ἀ160 
Βαπαβομτιξ; ἃ πα ]8η85 γοσπιυίοίο 1,506; Δ πα 1η5 δύ ποίου] Π1500}, 16 γὙ6ΡῸ8 - 
γΘΡΊΤΩ,, ΔΙΥΆΠῚ - Αἰ 1η8. 19 ἴπ ὉΠΡΙὰἄομὰ 416 Πδπαβοιτ, ποῦ πὰ} Ρὶυ- 
ἄομι, ὑοῦ Τιῦθθ ,1π πὶ Ριυάοιημ’ Βοῦτοι θη. Μ0]10[6.0. Ρίπᾶαὶ ἀϊ6 πᾶηά- 
ΒΟ ΣΙ, πϊομΐ Ρίαάδ. 

16 ῬῖΖθ βρ᾽]οπάδπθ σαυῖσθὶ ΡΖ0] τῶν εὐαγγελιζομένων εἰρήνην 
τῶν ΘΕΞΕΟΚΙ, ἴὉ νρ - [6816 ἴῃ ΑΒΟ Κἷηῖ, ---ὀ Ρ.}] ἀγαϑά οἶον τὰ 
ἀγαϑά! 11 Χτϊβίαυβ)] Χριστοῦ ΔΑυρ ΑἸρτθύ ΒΟΒΙΕ ἀονρ --- ϑεοῦ, 
(6816 ᾿τπ Εα τς. 18. ταὶ ῃ{1858] μενοῦγνγε; ταὶ 15 ,.8]]Θγάϊηρ5᾽, , πιὸ γογο᾽, 
ἴῃ ΠΡΟ Ἰ Π]ΠΟΉΘΥ 500] πηρ Ζὰ Δηΐαπρ' 65 βαύζοβ, 1οϊίού αἴ ψἹἀθι]θριηρ 
ἀθ5. τπηιδρ!ομθπ Θιπνγισίβ ἀλλὰ λέγω εἷπ. Ὅϊθ86. βύθι]αηρ Ὀονσκίθ, ἀδ55 
οΥ ΔΟΒΟΉΤΟΙ ΘΙ ̓ γσυ 1 Π}] 10 ἀδ5 σγοσύ ΖῸ. γου μου ΡΟ ἢ! πάθη Ζ6116 Ζορ. 19 [Ὧ}}] 
ἔγνω, 5611. τὸ ῥῆμα τοῦ ϑεοῦ. --- ἔταταῖ 57 πρῶτος; ἴπι σού ἄδβ δάνθι. 
ΘΓ βἴπη ἀθὺ ο]ροπᾶθη β661160 Ποαίΐογομ. 82, 21: [0 (αου) ψοχᾶο 516 (ἀϊο 
Τβτγαρ] θη, αἴθ ἀαθγο! Οὐέχοηαϊοηδέ ροαπαϊρσί Πα 6η) Ὑ]Θάου σϑίζθη, 1πάθΠ| 
10} οἷπ ΠΟΙ ἀπίβομο5 γοὶκΚ (ἀα5 4180 Κοῖπ γο]]ς ἴτπὶ βἴππθ ροίζεβ. ὑπ ψορθη 
ΒΘΙΠΟΙ ΓΟ] ὅβθη. ὙΘΙ]οπάπηρ ἰδτιοηῦ 156} Ὀονουζαρο. --- ἰπ πρὶ υάοχι] 
ἐπ᾿ οὐχ ἔϑνει; ΑοΥ Ρ]υΓΑ] ἰδὲ δυβα]]οπά. 
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Ἐβαῖαβθ Δ ΔΠΔΉΡΘΙΡ 186 ΟἸΡῚΡ: ὈΙρΊ Δ η8. γᾶ} βαΐτη ΤῊ πὶ σὰ- 
ΒΟΚ]Δη Δ, ΒΥ} ΚΠ }8 ὙΔ7}Ρ Ρ 11} ΤΠ 1 σίγα Ππαπάδμη. 21 10 
ἀπ Ι5γ 8618. αἰρὶθ: 4118πῶ ἀαρ ὈΒΌΥ Ια], Πα μα Π8. πηθῖπ05 ἀὰ 

τη 8 η8 0 6 1η ΠΠΡΆ]ΔΙ] Δ 4 61η 14}} Δη ἀδίδηαδη 611. 
ΧΙ, 1 ΘἸΙΡὰ πὰ, θὰ] δἰβκαιϊ ρα ἃ. 0] 56] Δ: 1η8 ὃ ΠῚ5 

5111; 78} δὰκ [Κα 15γ8.616 1088 1π|... 
11 ... οἱ ρδαγαβθῖ πᾶ ὃ Π1Β 5111; δἷκ θ128] 1260 πηϊδϑδαθααὶ 

γᾺ7 ρσαηϊδβ μ᾽ θαοη, ἀπ ἴῃ 8]]8ηδ ὈΥρρᾶη 1η8. 12. 10 Ἰδθαὶ 

μ]5ϑδ 05 126 σΆ6 1] [αἰτη ναι 18} νη 818 126 σα θθὶ ΡΠ ᾺΟΤΩ, 

ἤγδη πη815 {110 1χοῦ 18. 7018 ΔΚ αἱρὰ Ρίθαοηη: ὅγἃ ἰασρδ 

μὴ - κ»“ ἘΣ 2 -ω 

ἔϑνει ἀσυνέτῳ παροργιῶ ὑμᾶς. 20 Ἡσαΐας δὲ ἀποτολμᾷ 
χαὶ λέγει Εὑρέϑην τοῖς ἐμὲ μὴ ζητοῦσιν, ἐμφανὴς ἐγενόμην 

- γ ᾿Ὶ - "] ων Ἄ, ᾿ Χ 2 ᾿ ,ὔὕ 

τοῖς ἐμὲ μὴ ἐπερωτῶσιν. 21 πρὸς δὲ τὸν Ἰσραὴλ λέγει 
ο Ν « ᾽ὔ οἹ ,ὔ ΑΥ - ΄ Ν Ν 3 

Ὅλην τὴν ἡμέραν ἐξεττέτασα τὰς χεῖρας μου ττρὸς λαὸν ἀπει- 
-Ὡ ) 

ϑοῦντα καὶ ἀντιλέγοντα. 
ΧΙ, 1 “έγω οὖν, μὴ ἀπώσατο ὃ ϑεὸς τὴν κληρονομίαν 

2 - 5) 

αὐτοῦ; μὴ γένοιτο" χαὶ γὰρ ἐγὼ ᾿Ισραηλείτης εἰμί. 
11 (λέγω οὖν, μὴ ἔπταισαν) ἵνα πέσωσιν; μὴ γένοιτο" 

-“ δ ρ ιν τον - 

ἀλλὰ τῷ αὐτῶν παραπτώματι ἡ σωτηρία τοῖς ἔϑνεσιν, εἰς 
“« ) -» 

τὸ παραζηλῶσαι αὐτούς. 12 εἰ δὲ τὸ παράπτωμα αὑτῶν 
μῷ ΠΣ τὰ ἐὰν 

πλοῦτος κόσμου καὶ τὸ ἥττημα αὐτῶν πλοῦτος ἐϑνῶν, 
ων 2 - - δὴ - 

πόσῳ μᾶλλον τὸ πλήρωμα αὐτῶν; 18 ὑμῖν γὰρ λέγω τοῖς 

20 γῶν Ραϊΐϊπὶ ἄϊθ παπάβομυθ, ποθ γὰρ πὴὶρ βΡαΐϊπι (61). 
ΧΙ, 1 γοη 870] ᾿ἰδῦ ΠῸΣ ΟΟΥ ουϑίθ ππᾶ ἀθὺ Ἰούχίθ ὉπΟῃ δια ὺθ ἀθα 110}. οΥ- 
Κοπηραῦ; ΟἿ, πηλπᾶρθῖη, ὍΟΖὰ Βθ᾽ πδιητηδ Πἰοηύ Ραβϑύ. 12 10 ἀϊ6 παπᾶ- 
ΒΟΒσ Ὁ, πἰομῦ ΔΡΡαα (61.). 18 Ῥίπάοτῃ ἀ16 μαηαβοῃσι, ποῦ Ραΐτα Ρὶα- 
ἄοπι (61)). 

-ψω͵ωἅἅ..ι͵ωιιιι{{ «ιττιιιτΓτ΄΄΄΄΄ῤ΄ῤ΄ῤ΄ῤΠῤῤΠ΄Π΄΄Π΄Π΄Π΄πΠπΠΠΠἕΠὔἷἿἽὝΠΛ | ͵͵͵.ς- 

20. Δπδπδη θεῖ 41] ἀποτολμῷᾷ χαί ὅῖπ ΑΒΟΒ ΚΙ, νρ -- ἔθ] ἴῃ 
285 :ἘΕῸΟ ἀτοῖρ. -- Ὀϊρίταπβ γὰγρ Ραΐτα] εὐρέϑην τοῖς ΔΟΠ38 ἘΤ, ἀ6 νρ 
- εὐοέϑην ἐν τοῖς. 21 1} ἀπαβίαηδαπαοῖϊη) χαὶ ἀντιλέγοντα --- [ομ]ῦ 
ἴπ ΕΟ ἢρ. ΧΙ, 1 αὐῦ]α βϑίπδιημη} τὴν χληρογομίαν αὐτοῦ Ἑσὲρ 
Απαρτ Ληιρυδὺ βοᾶμ] --- τὸν λαὸν αὐτοῦ (ὃν προέγνω). ὕδθθ᾽ ἄθῃ ἀαίν 
(νῖθ ὑθὶ ναῖσραῃ) υρὶ Οὐηπι ΟΥ. ΙΥ̓͂ Ρ. 1708. 11 γὰγ}}} Ζιροδβούχί, --- ἀὰ 
ἴῃ αἰαπα ὈτὶρραΠ] εἰς τὸ παραζηλῶσαι; ἄμη]16 86. ὑσθηπαπρ ἄθ5. ἀπ νῸΠῚ 
ἡπδηϊαν Υ1: 6: 1 0.1, 25, ΠῚ, 10. ῬΏΙ]. ΤΥ, 10. Τὶ ΤῊ ΤΡ 
12 ἥττημα, ἄϊθ ἄστοι ἴμγο πιο ΒΕ οἰ Θμσαπρ' οπίβίομθπᾶθ ᾿ἴοο, πλήρωμα 
ἄϊθ δαβι ]]ὰπρ ἀουβθιθοη. ἀσχοῖ 1θτθ ΘΟ μσαηρ (ῬΆΙ]ΡΡ1). 18 δὐκ] γάρ 
ΘΈΞΟΙ, 10 νρ --- δέ, οὖν. --- Βνὰ Ἰαρρᾷ 500] ἐφ᾽ ὅσον; 68 ἰδ Ὦνθ11ἃ Ζὺ 
οὐράηζθῃ, γϑυρὶ]. ο. Υ1Ι, 1. Μο. Π, 19; μέν (οὖν) [0μ10, πῖο πὰ ΘΕΕΟ 
ἀτῆρ. --- ἴκ ᾿π] ἐγω εἶμι ἘΘ ἴὐ νς --- εἰμὶ ἐγώ, εἰμί. 
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Ηδπιον ΧΙ. 8589 

Βγ6 ἴκ ἴῃ Ρίααο ἀρααβίδα! 5, Ἀπ ἰ] πη πὰ] Κ11]1ὰ, 14 οἱ 

Ὠγαῖνὰ ἴῃ αἰαπα Ὀτσσαι ἸΘὶκΚ πλθη 18} σα Π 8] τι 5.5. Ὁ8 

πη. 1ὖ Ἰαθαὶϊ ἃ κΚ ἀϑυϑῦγρὰ ἰΖ6 ΟᾺΘΙ [ΔΙ Πγαϊ8, ἤγὰ 80 

δ ηἀαπαμὖβ,, Ὠἰα] Πα η5. τι ἀπ θα ὃ 10. βᾶπαθὶ πα ΒΚ [Ὁ 5 

γοὶπα,, 7. ἀαὶρδ᾽ Δ} Δ] ναιγὺβ νϑῖῃα, 18}} ἃϑῖοβ. 117 74} 

7αθαὶ βασηδὶ ΡῖΖ60 ἃϑθ ἀβΟυπκηοάθάπῃ, ἱΡ Ρὰ Ὑ]ρ6 15 ἃ]ονὰ- 

ὈΆΘΠΒ Υἱϑαη 8 ᾿Π ΒΟ Ρ5. ναγϑῦ ἴῃ ἸΠ5. 78} σδμηδῖη5. ΡἰΖα] 

γαθῦγίαϊ 8}} 5. ΙΓ ΡΥ ΔΙΘΥΔΔΡΊΗΪΒ γαγϑῦ, 18 πὶ ᾿γῸΡ ἃμπδ 
ΡΒ αϑίδηβ, ν᾽ ἸᾺθ81] ΠγΟΡΙΒ., πὶ μὰ Ρὸ νἅιγὺ ὈΔ1}18, ἃΚ 50 

γαιγίβ ΔΙῚ ΡὰΚ. 19. αἸΡῚ5. πὰ : ΒΟΥ Κποάθάπη ἃβίοβ, οἱ ἱκ 

᾿ηἰγαβο]αϊδα. 20. γαῖα: ἀΠρΪΔ θΘ᾽ 8] ἘΒΟΥπποάθάπηῃ, 1Ρ 

» ΕΣ ἂν 2 , ΡῚ ΨΩ - 2 ἤ Ν , 

εϑνεσιν" ἕο ὁσὸν γὼ εἰμι εϑνῶν ἀπόστολος, τὴν διαχονίαν 
ΣΡ .7 ’ "ἊΝ ͵ὔ Ν 

μου δοξάζω, 14 είπὼς παραζηλώσω τὴν σάρχα μου χαὶ 
΄ δ υ 3. ὦ ᾿] Ν ς 2 , Ν ὙΠ τῷ 

σώσω τινὰς ἐξ αὐτῶν. 1ῦ εἰ γὰρ ἣ ἀποβολὴ αὐτῶν χαταλ- 
Ν ’ , -“" 

λαγὴ κόσμου, τίς ἢ πρόσλημψμις, εἰ μὴ ζωὴ ἐκ νεχρῶν; 
᾿ » ᾿ κ γ ἘΞ 

10 εἰ ἡ ἀπαρχὴ ἁγία, καὶ τὸ φυραμα" χαὶ εἰ ἡ ῥίζα ἁγία, 
Ἀ ’ Ὗ - ,ὔ 

χαὶ οἱ χλάδοι. 11 εἰ δέ τινες τῶν κλάδων ἐξεκχλάσϑησαν, 
Ἀ 7} - 

σὺ δὲ ἀγριέλαιος ὧν ἐνεχεντρίσϑης ἐν αὐτοῖς χαὶ συγκχοινωνὸς 
- «-« ".- Ν “-- ’ -- ,ὔ 

τῆς ῥίζης καὶ τῆς πιότητος τῆς ἐλαίας ἐγένου, 18 μὴ κατα- 
- - - } 

καυχῶ τῶν χλάδων, εἰ δὲ χαταχαυχᾶσαι, οὐ σὺ τὴν ῥίζαν 

βαστάζεις ἀλλὰ ἡ ῥίζα σέ. 19 ἐρεῖς οὖν Ἐξεχλάσϑησαν χλά- 
, Χ - -" -» τ ξ 

δοι, ἵνα ἐγὼ ἐγχεντρισϑῶ. 20 καλῶς" τῇ ἀπισείᾳ ἐξεχλά- 
ι ἰἑ 

14 Ὀτίρραὰ ἀ16 Παπβο τι, Ὀσρρα Ο1Τ,. 1ὅ να 80 δηδδητηίϑ 
αἴθ Παπαβο τυ, ἤνὰβ ἀπααπιτηΐβ Ο,. 117 ναυτίαϊ; 416 παπάβοῃγ Παύίθ 
γαυγμίαϊ, ἢ 150 τα ϊϊοσί; ΟἹ, γαυτίβαι. 18. αβϑίαῃβ, ἀ16 πη βο ΓΙ δηδβίδῃ8, 
ἄοοῖ ἰδέ Ὑγϑγβο ΘΙ Π]10 ἢ ἢ ταὐϊογύ. σναυσύ αἴθ ΠδΠαβομυ, ναυτίθ 617). 
19 αἰβὶ5 αἴθ παμα βου, α1Ρ815 ΟἿ). 

14 Ἰεκ πιρῖη}] τὴν σάρχα μου ΘΕΡῸ 1 νρ -- μου τὴν σάρχα. 
1 φαῦ61}] χαταλλαγή, ὑπρόπαᾶιο, ἀαγ0}} ἀ16 ΘΥΙΠπθυηρ 8ἃη 12 ον Κύθ 
ἀδθεγβοίζυπρ; ΠΟ. Υ, 18. 19 ρδίγ 015 --- χαταλλαγή. --- ᾿ἸθαϊηΒ ὰ5. ἄδα- 
Ραΐπ} ζωὴ ἐκ νεχοῶν, ὈΠΑΙΊΊΟΠΟΣ διυβάτιοις ἐσ , ἄπειρα ἀγαϑά, ϑυτηπηδ 
[ο]1οἱα5᾽, ῬΏΠΙΡΡΙ ρ. ὅ20. 10 βΡαπᾶθ:] εἶ δέ; δέ 15. ποῦ ἀυδροάτίοἰκ, 
πο ΘΔ], ΓΥ͂, 7; διὸ Ηδ. ΧΙ, 21 18 Ῥαπᾶθὶ --- εἰ γάρ. --- υἱαγβῖκα [8] 
ἀπαρχή, τοὶ. 4 Μοβ. 1, 19 ---21. Ναοῃ ατίππι Μγίμ, Ρ. 690 Ὀοάθαίοί 
65 ὈΤΒΡΤ ΠΡΊΟ ἢ ἀϊθ Ζιθτδύ ΔΌΡΘΒΟηἸ}6π6η Πδᾶγθ (65 ΟΥ̓ ΟΤΕΟΥΒ. (0 5κα- 
Ραπ). Μ|ὲ ἀπαρχή υπᾶ δίζα 5ἷ'πά ἀϊθ ουζυᾶίοσ δθμιοίαῦ, 17 ΡίΖαὶ γα - 
αὶ 10}. Β ΔΤ Ρτα ΔΙΘγαθαρτηΪ 8 γαγΆ0] τῆς ὁίζης καὶ τῆς πιότητος τῆς 
ἐλαίας ἐγένου ΑἸΞ, νρ, οἾπο χαΐ ΒΟ δἴη -- ἐγένου τῆς πιότητος τῆς 
ἐλαίας. 18 ὈαϊτῚΡ] Ζυροβοίζέ. 19. ἀρργακποάθανη] ἐξεχλάσϑησαν --- ἘῸ 
ἀτῇρ εἰ χλάσϑησαγ. 
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Ρὰ ραϊδαθθίηδιὶ σαβύοϑῦ. εἰ Παρθὶ πϑαμδ)ἃ, ἃς ορϑ; 21 βδη- 
αὶ σα Ρᾶπμ8 τ8 φαΡΔΌΡαὶ αϑύϑηβ 1 ἔγθι 144, 1081 δυο 

πὶ ΡὰκΚ ἴγθια]αϊ. 22 δὲ] πὰ 5616 15 188 ᾿γᾶβ861η ρϑυδι 
σῸΡ5, δΡθᾶῃ πᾶ βδ]πὶ β8161 σϑαγαϑη Ὠγαββθῖη, 10 ἃπᾶ Ρ18 

5616 1Π, 8081 βΔΙΓΉΥ]Β5. 1 56]61η, δρρῶι 180 μὰ αϑηηδϊ δᾶ. 

28 18} 141π81]1, π|0 81 σαῦα]ρ] Δ Πα 51Κ 1ῃ ἀπρ}] Δα Θ᾽ πΠ81, ἰηὐττιδρ- 

Ἰαπᾶδ; τηϑηΐθιρϑ ΔΚ ἰδὺ σα αἰτῶ 1πὑγπ8ρ]8η 1πΠ5. 24 1808] 

ΔῈ Κ θὰ 8 νἱϑῦαϊ ᾿5Πη8 1085 ΡῚ5 γὙἹ]]1Π 5 ΔΙΘΥ Δ ΡΎΩΙΒ. 8} 8178- 

Κὰη8 γ᾽ϑαη 5. Ἰηὐ850105 γαγϑὺ 1 ροοάδηδ ΔΙΘΥαθΔΡ, ἤγδη 

ἢ] πη818 Ρδ] ὈΪ νιϑύδι ᾿ηὐτιιϑρΊαπα 1η βυθϑᾶπα ΔΙΘΥ Δ ΡΊΎΩ ὃ 

2ὅ ΠΗ 8δἃΚ Υἱ]]8ὰ 1Ζ018 ὉΠΥΘΙΒ8ΔΠ5, ὈΓΟΡΙ]75, ΡΊΖ08 ΓΠΠΟΒ, 6] 

σϑησαν, σὺ δὲ τῇ πείστει ἕστηχας. μὴ ὑψηλοφρόνει, ἀλλὰ 
φοβοῦ" 21 εἰ γὰρ ὃ ϑεὸς τῶν κατὰ φύσιν κλάδων οὐχ ἐφεί- 
σατο, μήπως οὐδὲ σοῦ φείσεται. 22 ἴδε οὖν χρηστότητα 
χαὶ ἀπτοτομίαν ϑεοῦ, ἐπὶ μὲν τοὺς πεσόντας ἀποτομίαν, ἐτεὶ 

δὲ σὲ χρηστότητα, ἐὰν ἐπιμείνῃς τῇ χρηστότητι, ἐπεὶ χαὶ 

σὺ ἐκκοττήσῃ. 28 χἀχεῖνοι δέ, ἐὰν μὴ ἐτειμείνωσιν τῇ ἄπει- 
στίᾳ, ἐγχεντρισϑήσονται᾽ δυνατὸς γάρ ἔστιν ὃ ϑεὸς πάλιν 
ἐγχεντρίσαι αὐτούς. 24 εἰ 780, σὺ ἐκ τῆς κατὰ φύσιν ἐξεχό- 
πῆς ἀγριελαίου χαὶ 7 παρὰ φύσιν ἐνεχεντρίσϑης εἰς καλλιέλαιον, 

πόσῳ μᾶλλον οὗτοι οἱ κατὰ φύσιν ἐγκεντρισϑήσονται τῇ ἰδίᾳ 

ἐλαίᾳ; 28 οὐ γὰρ ϑέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, τὸ μυστή- 

22 Ἠγαββοίη; βϑίῃ δύ Ὁπίου θυ Ζ6116 πϑοῃροίσαρθη. δἰρραὰ ἀ16 
Πδη βου, ΔΡΡαπ 61). 24. ν]] 7 ϊπ5; ἄϊ6 μαπάβοῃτι Ὁ γ11}}18, π]ομὺ γ]]- 
Ῥοῖ5 (61,), νϑυρὶ. ὑπ|56]11π8 Ἔρῃ. ΥἹ, 106. ἱπίτυβρι 5. ἀϊθ παπαβομνν, ἴπ- 
ἰγσυβραηβ Ο61.. 

20 ραβίοβῃ) ἕστηχας; νἂὰα μαδὺ ἀἸ0ῃ. ΒΙπροβίθ!]ὐ᾽, 5. ΖᾺ 58. ΠῚ κ4: 
-τ- πὶ Βαρθῖ Βα Π4ΡᾺ] μὴ ὑνψηλοφρόνει (ΟΠ Ε61)} οἄθτ μὴ ὑψηλὰ φρόνει 
21 Ῥαπάθι] εἰ γάρ, 5. ὰ 106. 22. Ὠγαββθὶπ ΒΑτα μία] ἀποτομίαν; Βγαϊὐα 
Ζυροβοῦχί. ---ὀ Ὠγαββοῖπ 10 ἃπᾶ 8 80191}] ἀποτομίαν ἐπὶ δὲ σὲ χρηστό- 
τητα ΘΈΡΕΙ, δ51πὸ --- ἀποτομία ἐπὶ δὲ σὲ χρηστότης. --- Ἰαθα1} ἐάν 
ὨΞΕΟῚΙ, 1 Δὰρ Απὰρτ ΑἸηρυρύ --- ϑεοῦ ἐάν. --- ἀΙΡΡαι]. ἐπεί, ,ἴτα δηᾶθυπ 
1.110, 5.1.0. ΥἹἍΙ, 14. ΧΎ, 29. 28 Δ 1αϊπ41] χἀκεῖνον δὲ) 08. 001} 
24. τχ8 νἱβίαϊ ᾿αϑτηαὶ ἐδη ῬὶΡ ὙΠ ϊπὰ ΔΙΟνθΔρΡΊΩΪ5. 18 Δ]]αἸς Π5 νἱβαπα 8] ἐκ 
τῆς κατὰ φύσιν ἐξεχόπης ἀγριελαίας χαὶ παρὰ φύσιν; ,χθπη ἀπ ἃ8 
ΟΥ παΐυν 4θ5 1] θη δ] θαι Π|8. ΔιΒροΒο 05 ἀπ ΟΌΥΤΟ] Δ πάθυθϑ. βίδα Π] 65 
ΒοΙθπα οοὐ᾽, ἔτγοϊθ, δου χὰ δηΐαηρ (5. νυἱβίαϊ τπιϑηλαϊζα 8) πιοηῦ ο] ΟἸ]10116 
ἀρογβούζιπρ. ὕπη θα, ἀδταυ 180 χατὰ φύσιν τἱομίϊρ ἀυσοῖ ὈΪ νυἱϑύαϊ 
ΒΘ ΘΌΘ6Π, 



ΞΨΨΨΙΝΌΝΣ να μψοΟὺν- 

᾿ ν᾿ 

ΨΥ ΝΣ 

Ἂ 

᾿. 
Α. 

γ 

ΐ 

Ηόιθυ ΧΙ. 501 

- πὶ 51] 1} ἴῃ ἰζυῖβ 511 8 πὶ {τοάαὶ, ἀπ ἀδιιθοὶ Ὀὶ βυσηαΐα [51 8618 

γα. ἀπὰ Ραΐοὶ {110 μία. ἱμηρα]οῖβαὶ, 26 78}) δὰ 8]]α] 
15γ8 6] σαηϊβαπα, ΒΥαΒΥ 6 ΘΆΤΩΘΙΡ ἰδῦ: ὈΣΤῚ ΠΗ τι8 ὅθ η 88 ἰδτ|85- 

Ἰαπᾶβ. ἀὰ αἰναπα]δη αἰρια θη ἃ ΚΟ. 27 14}1 50 ἴτὴ ἔγ1ὴ 

τὴ8 ἰπρογα, Ρᾶ αἰπιηα ἔγαν δα ἢ 18 1Ζ206.Ὀ. 28 ἀΡῦΡ8η δὶ 

αἰγαρ Ὁ ]]0) β]α ἀλη. ἴῃ ἰχγαγα, 10 Ὀ1 ραν θὶπδὶ ΠΠαθ] ἃπὰ 

αἰΐαμβ: 29 πὰ ἰατοῖρα 51η4ἃ ἃκ ΟἸΡΟΒ 18} ἰὩΡΟΠ8. ΟἾΡϑ8. 
80 5ΥΆϑυθ ΤᾺ] Π8. 718 ϑη8) Ὠἰ ΘΔ ἀθἀα} οαρὰ, 1Ρ πὰ 

σα ΔΙ ἀαὶ γαῸ}}Ὲ}Ρ Ρ1281] 1Ζ0 ὉΠΡᾺ] ΔΙ θΘΙΠηΔ], 51 γνῶ 78} 

ΡὰΪ πὰ πὶ ρα] ΔΙ ἀθάθη ἰζυαγαὶ ΔΙ ΔΙ0η, 6ἱ 1841] οἱ. ρ881- 

τηδὶηλι. 8952. σα κ ΔΚ ΟῈΡ 8ἃ118Π8 ἴῃ ὈΠρΡΔΙ ΔΙ ΘΙΠ8], 6] 

- , ἮΝ - 

ριον τοῦτο, ἵνα μὴ ἦτε ἐν ξαυτοῖς φρόνιμοι, ὅτι πώρωσις 
7 ἜοΡΣ,ς η εξ - 

ἀπὸ μέρους τῷ Ισραὴλ γέγονεν, ἄχρις οὗ τὸ πλήρωμα τῶν 
- 7 ! - 2 Χ 

ἐθνῶν εἰσέλϑη, 26 χαὶ οὕτως τιᾶς Ἰσραὴλ σωϑήσεται, καϑ- 
Ἁ , [«᾿ Ξ᾿ ἘΠῚ: ς ς ’ 7 ᾽ὔ ) 

ὡς γέγραπται Ἥξει ἐκ Σιὼν ὃ ῥυόμενος αττοστρέιψψαι ἀσε- 
᾿ ) ἵν, , Ν [φ 2 - ς 4. - ’ 

βείας ἀπὸ Ιαχωβ. 21 χαὶ αὕτη αὑτοῖς ἡ παρ᾽ ἐμοῦ διαϑήκη, 

ὅταν ἀφέλωμαι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. 28 χατὰ μὲν τὸ εὐαγ- 
, ΝΝ Ν ἂν Ὁ -" Ν Υ Ν γ Ν 2 Ν Ν 

γέλιον ἐχϑροὶ δι’ ὑμᾶς, κατὰ δὲ τὴν ἐκλογὴν ἀγαπητοὶ διὰ 
Ν 2 Ν 

τοὺς πατέρας. 29 ἀμεταμέλητα γὰρ τὰ χαρίσματα χαὶ ἣ 
- -- - - 2 

χλῆσις τοῦ ϑεοῦ. 80 ὥσπερ γὰρ ὑμεῖς ποτε ἡπειϑήσατε 
- - -" ᾿ς -. , - , 2 , ᾿ [“] τῷ ϑεῷ, νῦν δὲ ἠλεήϑητε τῇ τούτων ατιειϑείᾳ, 81 οὕτως 

τὶ "ῇ εἴ 2 
χαὶ οὗτοι νῦν ἡπιείϑησαν τῷ ὑμετέρῳ ἐλέει, ἵνα καὶ αὐτοὶ 
ἃς - ’ Ν ς Ν Ν ,ὔ Ἄ 

ἐλεηϑῶσιν. 852 συνέχλεισεν γὰρ ὁ ϑεὸς τοὺς πάντας δἰς 

20 ὈΠγοΘΙβᾶπ5 [6810 61 ΟἿ; 65 ὙΑΥ ὙΘΓΡΌΒΒΘΙ ππὰ ἰδὲ ΌΘΥ αΘΥ Ζ6116 
πδοηροίγαρθη; ἀοο 5ἰπα πὰγ (16 ΖΥ6Ὶ ουξίθῃ πο μβύα θη ἀθα 1101}; ὙΟΙΡῚ. 
1 Ο.1, 8.1 Τῆι. ΤΥ͂, 18. ὈΪ Βυπιδία: ὈΪ 6] πθροη ἀο5. γουδιβρΘ ΘΠ 6ῃ, 
ἀπαθοὲ 4π|Β5..8. 11:0Ὅἡ ΤὉ. 14.11...5Ψὲ 

20 ἴῃ 1Ζν15 511081)] ἐν ἑαυτοῖς ΑΒ --- ἑαυτοῖς, παρ᾽ ἑαυτοῖς. ϑίπη 
»θατηῖϊξ ΠΤ ΘΟ πιοῃί πγθῖὶδα ἀδηϊκοί᾽. --- ἀΔα}61}] σιώρωσις --- ἀρ νῷ 
πήρωσις (οαθοϊία8). 206 4]]αἱ 15γ61] πῶς ᾿Ισραήλ; Ιϑ5γα91 βοῃϑίπί ρϑηθίϊν 
Ζὰ δοίη. ---  ἀὰ αἰναπαᾶΊαπ ἀποστρέψαι Ἐ6 --- ἀποστρέψει, χαὶ ἀπο- 
στρένψνει (10 γνῷ νϑηϊθύ αυϊ θυρίδα), --- αὐριιάοῖη] ἀσεβείας, Ββἴπρα. δ ἢ. ἴπ 
ἄθ νρ ,ἱπιρίϑίαξεπη᾽. 28 ΔΡ0Ὀα4η])] μὲν, Μ0 22. --- Ὧπᾶ αἰΐδη5] διὰ τοὺς 
πατέρας; ἅπὰ Οδ0.581, Μ16 11 Ο. Υ, 4. 29 5᾽πη4] συροΐίρί. 80 115] ὑμεῖς 
51η: ΑΒΟΡΤΕΕΟ αἸὲρ --- χαὶ ὑμεῖς. 91 φυγαὶ δυσηαῖ0}} τῷ ὑμετέρῳ 
ἐλέει σόα ἀοίθη 6 γοη ἄθη πηοϊδίοη ᾿πίογρυθίθη τύ ἄθπι νου ΠΟΥ ρ  μΘη θη 
γουθυπᾶθπ, ρσομῦτί ΔΡΟΥ ΜῸ] Ζυπι ἐο]ροηᾶθη: ,ἀλπύ ἀυγοῃ θθγθ Ῥορηᾶ- 
αἰσυπρ ἀυοἢ 516 Ὀοσπδαϊρύ ψοτάθη᾽, ῬΏΙΠΠΡΡΙ ῥ. ὅ44. --- 18} 615] χαὶ 
αὐτοί --- δῖα Β. καὶ αὐτοὶ νῦν. 



ΦοΣ Ἠδηηον ΧΙ]. 

8185 σϑδηγηδῖ. 538. 0 αἸΠΡΙΡα σαθθῖη5 Πα παπρθὶη5 78} Ὑἱδαθη- 

115 σαρ5; πναῖνγα ἘΠΌΒΒΡΙΠ]Ο ἃ 51η4 βύδιιοϑ 18. 18: ὉΠῸ1]Δ 5018] 
ΥἹΡῸΒ 18... 94 ἤνδβ ἃὰὺκ υἰζαηβρὰ ἔγᾺ}Ὶ1 {τ8}1 5 ΔΙΡΡαα Πγὰϑ 

ἸΠΠη8; ΓΔΡΊΠΘΙ58 γαϑῦ 85. δρβᾶι ἤγαθ ᾿πηπηὰἃ ἵτπτηὰ σαΐ, 18} 

[τ ΟΊ Δ] δα τη" 86. πηΐθ τπι8 πητηὰ 8} β 17} ἰπᾶ 18} ἴῃ 

᾿τπηπγῷ 8118; ᾿τηπ]}} ὙΠ]Ρ8 ἀπ αἰνϑιη. δηθη. “ἢ 

ἷπ τες 11 ΧΙ, 1 Βιάϊα πὰ ᾿ἰχνῖβ, ὈΓΟΡΙ]Ὰ5, Ραϊτ Ὀ]ΘΙ οὶ ἢ τν, 
8:1ΞΞ 

(Ο8τ10].) 
2 ; Ν 3 μ 
ἀπείϑειαν, ἵνα τοὺς πάντας ξλεήση. 88 ὦ βάϑος πλούτου 

,ὔ; δὰ ,ὔ - " Ν ΒῚ ω 

σοφίας καὶ γνώσεως ϑεοῦ. ὡς ἀνεξερεύνητα τὰ χρίματα αὐτοῦ 
Ψ , «ς «ς -Ὁ Ν - 

καὶ ἀνεξιχνίαστοι αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ. 84 τίς γὰρ ἔγνω νοῦν 
, ᾽ν , , 2 ΠΟ ΘΥ κρ ὌΝ , , 

κυρίου; ἢ τις σύμβουλος αὐτοῦ ἐγένετο; 8 ἢ τίς προέδω- 
2 - Ν ΌΣ “ 2 - ο γ 2 - 

χὲν αὐτῷ, καὶ ἀνταποδοϑήσεται αὐτῷ; 86 ὃτι ἐξ αὑτοῦ 
Ἀ 4 2 - ᾿ ΡῚ 3, , ,ὔ 3] -- ε Ψ ΡῚ 

καὶ δι’ αὐτοῦ χαὶ εἰς αὐτὸν τὰ παντα᾿ αὐτῷ ἢ δόξα εἰς 
΄- 2 

τοὺς αἰῶνας, ἀμήν. 

ΧΙ, 1 Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τῶν οἰχτιρ- 
μῶν τοῦ ϑεοῦ, παραστῆσαι τὰ σώματα ὑμῶν ϑυσίαν ζῶσαν 

88. ο ἰδῇ 8πῚ τ π46. ὈΘΙρ ΒΟ ΤΊΘθθη. ΝΈΟΝ Παηααρ θη. Ὀσὶομῦ Α 80 
πα τὴῖῦ ἀθη πᾶοῃβίθη σοτΐθη 18} υἱὐπὉ}}15 ὈΘρῚππύ ΟΔΤΟ]ΙΠῈΒ, ΧΙ. ὕθον 
α16. δὴ τᾶπαᾶθ ὈθΖθίοηπθίθ θ᾽ ηὐθι] ὰπρ' ὙΘΥΡΊΘΙΟΠΘ. 616 δἰ] θ᾽ ὑππρ'. 

88 αἀἰπρὶρ8 ΒὈΘΙΠΒ Βιαῃ προ] 5} βάϑος πλούτου σοφίας Ἑ 486 γρ 
Ατηθγδῦ ραί( 1αῦ -- βάϑος πλοίτου καὶ σοφίας. -- πῃυδδρ! Ποᾶα} ἀνεξε- 
ρεύνητα; ἈΠΌΒΒΟΙΠΟΡΒ5 Ξε ἀνεχδιήγητος, ὙΡῚ 1 Ο. ΙΧ, 18; ἀνεξερεύνη- 
τος ὙΑΥΘ πυβΒ 0 Κ105, 5. 5η. ὙΠ, δὅ2. ἌΒΒΟΚΟῚ 18} βαῖῃν ἐρεύνησον χαὶ 
ἴδε, ΔυΟΠΙ]οπα δύ, (8585 ἀπυβθΡΠ]οᾶα πὶ ΡΘΒΟΒ]ΘΟηΐΘ ποηῦ χὰ Ββίϑιιοϑ 
Ῥᾶβϑύ; ἀϊ6 βοϊρ'Θῃ8δ ΟΥ̓] ᾶσαπρ ΑΙ σ6 086 100} υγθιΐθσου θυ πη ρ' Δ ΠΠ ΘἾτη. 
Οδῃύ ἀα5 φτδδιοαῦ (ΡΑΥ.1010) Β5θίπθηι ΒΕ ]θοῦ ὙΟΥαῸΒ, 50 ΚΘΠΠ 65 ἴτπὶ Οοί!- 
ΒΟΠΘη. α16 πἀπῇροίισίθ Του ἀ65. Πα 5 ΔΗΠΘΉτηΘη: 68]. Υ, 11 ρ»αἰαῦτδῃ 
ἰϑύ τη Ζθίηβ, ΕΗ. ΠῚ, 10 Καπη]Ρ γϑϑὶ παπάμπροι, Νοῆ. Υ, 18 νὰβ ἔνασι- 
τηᾶη ἀαρῚ5 ὨγΪΖ 57 81η5; 65. ἰδϑὺύ ἀθηκθὰγ, ἀαθ5 ἋΛΘΥΓ ΒΡΥΔΟΠ ΡΥ ἢ 
οὐἹαπέθ οἴπομι Βα παν ἴπΔ Ὁ] ΤΆ] ἴῃ ἄΠΠΙΙΟΠΟΥ Ὑγοῖ886 685 Ῥυδαϊοαύ ἴπὴ 
ΠΘΕΌΓΓΙΠῚ Ῥ] ΤΆ 15 νΟΥαΠΡΟΏΘη Ζὰ ᾿α586η. Απαργθυβοιίθ ΠΙϑοὺ ὮΙΘΥ Ὀοὶ [0]- 
δθηάοθμι 5ἰπᾶ ἀϊο ἀηἀθτιιηρ' 1ἢ ἘΠΠΒΒΌ1]ΠΠΟ 05. Π8}}0. 85 ᾿πητὴὰ ἔταπιᾶ ρ᾽81] 
προέδωχεν αὐτῷ, 5. χὰ 51. Υ, 46. --- 16} ἐταρ᾽] ἀαἸάαα ἴτητηα} χαὺ ἀντγα- 
ποϑοϑήσεται αὐτῷ, ,80 ἄδθθΒ 1ῇτπη ΜΙΘΩ͂ΘΥ γουροϊίθῃ τϊχαθ᾽, 5. σὰ 1 Ὁ. 
1, 18, 86 ἴῃ ἴτπη128] εἰς αὐτόν; ἃ. ᾿. ,Οοὐύ ἰθὺ Ζ161᾽; ἄδΒ᾽ ρούϑοιθ ὑπρθ- 
πδι, Ὁ γ᾽ Πϑ 6 Π ἃ τηϊί ἄθπι Τιαἐοπἰθοηθη ἴῃ ἢ σΌΘΙΡΙ γρ Διιθυϑύ. --- 
Ἰπητη}} αὐτῷ, ΔΌΘΥ ρΌΘΙΡΗ, οὐ 1081᾽. --- ἀπ αἰνϑι)] εἰς τοὺς αϊῶνας --- 
ΒΟ2Γ νρ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΧΙ, 1. Ὀ]ΘΙΡοΙη] τῶν οἵχτιρ- 
μῶν; ἄογὺ' βίπρι δῦ δι ἢ. 1π ΡῚ 1610}, ΥὙρ]. ἄαρορθα 16.1, 8 αὐία Ὀ]ΟΙ Ροῖπο. 
--- νῖ1ὰ ρα ]οϊ κα ἀδπα] εὐάρεστον ; ΟΌΘη50 βίθῃῦ 4108 ῬαΥδϊοῖΡ δοίϊν: υπίθῃ 2. 
ἘΠΡΗ ΤΟΝ ΟΡ ΜΠ) 20. 10. Χ, 21. δῖπ Α νρ βαῦθῃ εὐάρεστον Μῖπ- 
ἴογ ϑεῷ. 

-. 



" Βδιηον ΧΙ]. 908 

ἘΒΟΊ θη Ἰοκα ἰχγαγα 58 αἰνὰπα γϑὶ πη γα }1ὰ σὩ] οἰ Καὶ ἀδ πὰ 
σΡα, παρα ἴαμα Ὀ]Οὐϊπαβϑι ἱζγαγαηἃ. 2. ἢἱ οΆ]ΘΙ ΟΡ ἰχΥ]8 
Ραπιπιὰ αἰνὰ (ἀκ ἱππιὰ]].}}} ΔΠΔΠ 11 {γᾺ}]18. ᾿ζναγ δ, ἀὰ 

σα ΚΙ αβὰη. ἢγὰ 8111] Ὑ11]ὰ ΟἽΡΒ5., Ραῦθὶ ΡῸΡ |18}1 ρ ΘΙ Καὶ Ἰ8 ἢ 

πϑίαα μη. [ 3. ΟἸΡὰ ἃς βα ἢ ἀμϑῦ οΡ5. 861 ρΊ θη ἰϑὺ Τη]8,Ὁ --- 2 

Δ]]αΐπ γἰβαπ δ) ἴῃ ΖῪ18 πὶ πιὰ ϊθ {γα β]8π Ρᾶὰ ΒΚ} ΠᾺΡ] Π, 

ΔΚ ἔθ] ἀπ να 1]ὰ ἐγ θ] απ, ἢν.) 6 ἢ βγᾶθυθ οἵ σααὶ- 

114 τϊῦα} σ] Δ 6] 818. 4 ϑγᾶβυθ τΆ]Π 5. ἴῃ δἰ πδιηπηδ [ΘΙ Κῶ 

ΠἸΡῸΠ5 πιὰ παρα π5 Πα θΔΠ, ΒΡ Ρᾶῃ 110] 8. 4118] πὶ βαῦα ϑϑηο0 

ἁγίαν εὐάρεστον τῷ ϑεῷ, τὴν λογικὴν λατρείαν ὑμῶν. 2 καὶ 
μὴ συνσχηματίζεσϑε τῷ αἰῶνι τούτῳ, ἀλλὰ μεταμορφοῦσϑε 
τῇ ἀναχαινώσει τοῦ νοὸς ὑμῶν, εἰς τὸ δοχιμάζειν ὑμᾶς τί 

τὸ ϑέλημα τοῦ ϑεοῦ, τὸ ἀγαϑὸν καὶ εὐάρεστον χαὶ τέλειον. 
8..“ἐγω γὰρ διὰ τῆς χάριτος τοῦ ϑεοῦ τῆς δοϑείσης μοι παντὶ 

τῷ ὄντι ἐν ὑμῖν μὴ ὑπιερφρονεῖν σταρ᾽ ὃ δεῖ φρονεῖν, ἀλλὰ 
φρονεῖν εἰς τὸ σωφρονεῖν, ἑχάστῳ ὡς ὃ ϑεὸς ἐμέρισεν μέτρον 
σείστεως. 4 ὥσπερ γὰρ ἐν ἕνὲ σώματι μέλη ττολλὰ ἔχομεν, 
τὰ δὲ μέλη πάντα οὐ τὴν αὐτὴν ἔχει “τρᾶξιν, ὅ οὕτως οἱ 

2 8ἃΚ 1ππ|8 16]. 1}Ρ0; αἴθθθ Ζ261160 δύ ΔΟρΘβομηϊ 6; ἀΘΓ Δαβάσο]ς π8 0} 
Μο. ΙΧ, 2. Ζυγ ουρᾶμζιπρ' γὺη ἰΖυ18 818 ἀθπὶ γΟΥΠΘΥρΘΘμἄθῃ εἰ ρδ]οὶ- 
ΚΟΡ ᾿Ζυῖβ υρ]. 1 0. ΥἹΙ], 16 Τα88 αἴθ Ζ6116 τηϊῦ Ρ 50}1058, ρϑῃύ ἄδγδιβ 
ΠΘΓΥ͂ΟΥ, (4585 ΟΘΥ ΔΌΒΟΒΙΘΙΌΘΥ ἀδ5561086 Ζὰ ἃηίαπρ' ΟΥ̓ [ο]ρϑηάθη συ Π] 10 ἢ 
Ὑ]ΘαΘυΠο]ΐθ, ἀΆΠΟΥ ἀἰθΘ ΠΘΥΔΊΒΡΘΌΟΥ γοῦ ΟἹ, βᾶμα ῃϊυ}1]ρα ἰαᾶβθῃ. Εὖτ 
{τα }}15 γγᾺ ἔὙΓδη Δ Ρ]15 σ᾽ ϑΟ ΤΊ Ό6η, ἀΟΟἢ ᾿ϑ0 τηᾶ τϑαϊσύ. 

2 π|] χαὶ μή; ΠῸΓ ἴῃ οἰπῖρθη 1ὕπροσθη Πδμ βου 95 ἀπ ρσΟ]Ρἢ 
[6810 χαί. ---- ρΆ]ΘΙΚΟΡ 1Ζγ18] συνσχηματίζεσϑε ΒΊ1, δῖα (ἰ νρὴ --- συν- 
σχηματέζεσϑαι (ἀπά μεταμορφοῦσϑαι). --- ἀπαῃϊα}1}81}] τῇ ἀνακαιγώσει; 
ΔΗ ΗΪΌ]1Ρ08 δύ ἅσσαξ εἰρημένον, ΔΌΘΙ ρϑβιομοτύ ἀσγοῃ πῖυ}θα ἀπᾶ δἃπᾶ- 
πἰπ]απι. --- ἀὰ ρακίι58}} εἧς τὸ δοχιμάζειν; ὑμῶς 1610. ---ὀ 5111] Ζυρθ- 
βοίζί. --- Ῥαΐθὶ βρῸΡ 78} ρΆ]ΘΙΚΑΙΡ 11} βίδα 8} τὸ ἀγαϑὸν χαὶ εὐάρεστον 
χαὶ τέλειογτ; 65 ᾿δῇ Βἰπηρθιηᾶθβθ Ζὰ Ὦγα, ποῦ Ζὰ γ11]}]ὰ οοπδύγιγῦ; ἰδ 
Τηῖι55 ουρᾶμζχζύ ψεσάθῃ. Ὗρ]. σὰ ἘΠ, 11,17. ὙΦ ΒΟ Π] 16) στἱομέοίθ 516 ἢ 
ἄογ ἀθουβθίζου πᾶ0} ἄθπὶ Τιίθ᾽ Ὠἴβοηθη γοη ἃ 6 ρἼΘΙΡΗ Απὑρ: ,,), 4186. εἰ 
γο]πία5 461 αποᾶ Ὀοπαπ οἱ θθη6 Ῥ] δοϊ πη οὗ ρουίθουσιση.. 8 οι 8] τοῦ ϑεοῦ 
Ι, ἔπ σιιθ]ρῃ Ατρ --- ἔθ 10; ἴῃ ἄἀθῃ ρου βομθῃ ἰθχί Καπὶ 65 ΟἿπθ Ζν 616] δ15 
ΞΌΘΙΡΗ. --- βᾶὰχ 5κὰ}1 ἔγαβ]δη) παρ᾽ ὃ δεῖ φρονεῖν --- [610 ἴθ ΒΟαἐρ; 

᾿ 5ΚῸΠ δὲ ὈΠρουβΟμ]0Π, τῖ6 ΤΙΐ, 1, 11. --- ρᾺΡ ρϑάδ11Δ8] ὁ ϑεὸς ἐμέρισεν 
-- Α φσαθ!ρῃ ἂπὶ ἐμέρισεν ὁ ϑεός. 4 Ἰρυπβ τηᾶπαραη8)] μέλη πολλά 
ΑἹ, --- πολλὰ μέλη. ---- ἸΙΡ]5 81141] μέλη πάντα --- ἘΠ νρ πάντα μέλη. --- 
ταὶ Βαθαπη4]} ἔχει σερᾶξιν ; αἴθ ᾿ΟΥἐΒ ΘΙ] απ ρ᾽ πδο} ἄθιηι Τιδύθι αἰ βομθπ. (ρΊΘΙΡῈ 
γᾷ Δυρ); ἀοοῖ γυρὶ. ζὰ 7}. Υ, 46. 



964 πόθον ΧΙ]. 

ἴα] Παραμα, ὅ βϑνὰ τηδηᾶραϊ 8ἃ΄1η 161}. 5) ἴῃ Χυϊδύδα, 

ΔΡΡδῃ ΔΙ γ Δ} 12} ΔΗ}... .. 

8 .ννς 88. ἀΔΠΠ]6ΠηἋ5. ἴῃ Δ]]ΒνΘγθῖη, 88 ἰδαγαϑίαπαδηθ ἴῃ 

ἀϑαδια θη, 88 ΔΙΊ. ἴῃ Π]αβθῖη. 9. Παρὰ πη]ϊαΐα; ἤδη- 

ἀδη5 Ὁ011, Πα Π] Δ ἀδη5 οοαἀδιητηᾶ, 10 ὈΤΟΡΥΔΙαθΟΙ ἴῃ ἰχν δ 

1580 ΠΡ υΔΙῊ1] 78], 5 8] ΖΥ]5 Π11580. ΔΤ ΛΔ Ππ͵Δ 88, 

11 υϑαδαθῖη ἢἰ ᾿αὐδὶ, 81}}1η σα]δη δη5, ἔα] 5 Κα] Κίποη- 

ἀδη8, 12. γϑηῃδὶ [ΔοΊΠΟΠ 8 η8, ΔΡΊΟΠΒ ὈΒΡαΪδπάδη5, Ὀϊα δὶ Πα - 
ἸΔ Πα η58, 19. Δηαδυ]Ζητη γθ] 1760. ΔΙ] Π] Δ Πἀ8η5, σαΒΕ]ρῸ- 

΄-ὖῷ΄Ἅ Γι ͵ γα ) 

πολλοὶ ἕν σῶμά ἐσμὲν ἐν Χριστῷ, τὸ δὲ χαϑ’ εἷς ἀλλήλων 
ὔ 2 Α ὔ Ἄ; Ὰ , ἊΝ ᾿ - 

(μέλη, 6. ἔχοντες δὲ χαρίσματα κατὰ τὴν χάριν τὴν δοϑεῖσαν 
- Ν 3: 

ἡμῖν διάφορα, 1 εἴτε προφητείαν, κατὰ τὴν ἀναλογίαν 
τῆς πίστεως, εἴτε διαχονίαν, ἔν τῇ διακονίᾳ, εἴτε ὃ διδάσ- 
χων, ἐν τῇ διδασκαλίᾳ, 8. εἴτε ὃ παρακαλῶν, ἐν τῇ παρα- 

7 ς Ν γ ς 7 . , ΡῚ 

χλῆσει,) ὁ μεταδιδοὺς ἐν ἁπλότητι, ὃ προιστάμεγνος ἕν 

σπουδῇ, ὁ ἐλεῶν ἐν ἱλαρότητι. 9 ἢ ἀγότπτη ἀνυττόχριτος" 
- ἃ -ὦ 2 - - 

ἀποστυγοῦντες τὸ πονηρόν, χολλώμενοι τῷ ἀγαϑῷ, 10 τῇ 
, 3 2 ,ὔ 4 “- - 2 ’ 

φιλαδελφίᾳ εἰς ἀλλήλους φιλόστοργοι, τῇ τιμῇ ἀλλήλους προη- 
γούμενοι, 11 τῇ σπουδῇ μὴ ὀχνηροί, τῷ πνεύματι ζέοντες, 
τῷ κυρίῳ δουλεύοντες, 12 τῇ ἐλπίδι χαίροντες, τῇ ϑλί- 
{}..) ὑχιομένοντες, τῇ τυροσεξυχῇ τυροσχαρτεροῦντες, 18 ταῖς 

χρείαις τῶν ἁγίων κοινωνοῦντες, τὴν φιλοξενίαν διώχοντες. 

ὕ ΝΑΟΝ ΔηΡᾺῚ ὈγΙομῦ Οδγ0]. ἃ; δυρἄμπζθ Δ ΡΆ}15 11Ρ]08 πὸ 1 ΤῊ. 
Υ, 11. 8. Μιύ 88 αδ1]}ὰμαθ Ὀθριπηῦ Α π]θᾶοσ. 10. Ῥγορυδίαθοι ΖΦ }618]- 
Πα; 1 ΤῊ. ΤΥ͂, 9 ἴπ ΒΒ Ῥγοβυυ]υροι, γοΥρ]. μγᾶαρα υπα Βαγᾶπθα ἃ. 8. 
ΓΙ Ρ γατη 1147] (16 Παπαβο τ, {ΠΡ νη] 44] ΟἿ,; γρ]. ἀππι]]ά]αὶ ἴῃ ΑΒ 
Ποῖ 1ΠΠ|}.5: ἀπ σπ11}0: 

ὅ 5υπ|7 ἐσμέν --- 610 ἴῃ ΕῸ ἔν. 8. 8]]1ϑνθυθίῃ}] ἁπλότητι, 280}- 
ἰὰηρ ρΌ ρθη 1Θαἀουτηαητ’ ἩΘΥ͂ΠΟ ἱπὶ ὙΥΟΥ ΘΥΊΟΝ ἢ 65. Θηύβρυϊοῃύὺ ἄθπι ΟΥΪΘΟΉ, 
αὐβάγιοῖς πἰομῦ ροπᾶὰ. 9. {τἰᾶρναὰ ππ]ϊα.}] ἡ ἀγάπη ἀνυπόκριτος 50. ἔστω. 
--- Παπάδπϑ 0011] ἀποστυγοῦντες τὸ πονηρόν; ὉΝ11ὰ βομοὶπέ ἀαῤίν 65 
ΒΕ. δία γ5. 1011 σὰ βοῖπ (ἢ. ΧΥ͂ΠῚ, 28). ---ὀ ὨὈΪ6 πηγθρο] πιᾶβϑιρο 5 ΓΟ 
ἄου φαγθοϊ ρα (415 οπη ἀγαᾶτε ἀνυποκρίτως γουῃθΓΡΊῚ6ΠρΡ6) δύ τ δυ Π0 
πΔΟ ἢ σΘΔἬτηΐ, 10. Ὀγχορτυα!αῦοη} τῇ φιλαδελοίᾳ , Ἡ]Π51 ΟΠ Π1Ο ἢ. ἀον Ὀνιᾶθγ- 
116 06’ ῬΆΠΡΡΙ. 11 ἔγαυ)η} τῷ χυρίῳ δῖπ ΑἸ 28 ΕΤ, 489 νρ ἩΙοΥ Δυρ. 
- τῷ χαιρῷ ὨΙΕΟαῖρ Απαργθῦ (Τλιίμοῦ: βοηϊοῖκοῦ θὰ ἴῃ ἀΐθ Ζο]{). 
12. Δρίοῃβ βρυϊαηἄλη8] τῇ ϑλέιγει ὑπομένοντες; δῦτη Ρ]υχᾺ] γὙρὶ. ΠΟ, 
ΧΤΌΣΥ; ΘΊΙ: ΤΡ ΣΤ ΣΟ ὮΝ Υ 1,198. 
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ἀθὶη σα] αἰβι απ ληβ. 1: ΡΙᾺβ].]Ρ ΒΡ. νυ] Κα 8 ἰχν 8, ΡῸΡ- 

7} ἢ πὶ πρὶ β]]Ρ; 1 ἕαρίποι τὴ]ν [ἀρῚ πομάδηη, ογθύδη 

τ στοίαπμααμη. 10 Ραϊὰ 88 π|0 ἴῃ ἰἸΧΥΪΒ ΠλἾ850 {τὰ ] απ ΔΉ8, 

πὶ πδῦμαρθα Παρ] ἀλη8, ἃκ Ραϊπη πηαϊγαπι τ] ρον ΒΔ 8 ; 

πὶ γαὶγβαὶρ ἱπαμαὶ Ὀὶ ᾿ἰχν18. 5110. 117 ηἱ ἃἰπαπηΘπ 111] 

ἀπ ἈΡῚ]πηγὰ πβοὶ θα πἀ8, ὈΙΒΑΙ νὰ η ἀΔ η 8 ΟὍῚΒ. πὶ Ραὐαϊηθὶ 

ἴῃ ΠΟΥ αἰγΡ]α ΘΟ Ρ8 ἃκ 14} ἴῃ Ὡπαγα"}]ὰ πη η6. 8]18126, 

18 Ἰαθαὶ Π]ΔΡῚ γαῖ θὰ τ18 1ΖΥ18, ΤῊ] ΔΙ] Τὴ τη ημδτη. ρα γ αἰ] 

Βαθαπάληβ, 19. πὶ ᾿ΖΥ]8 5110 5 ραγγΚαπαδηβ, Πα θὰ η5., ἃΚ 

ΘῚΡΙΡ βαρ Ργαϊυ θη; ο]6 110 ἰδὺ ΔΚ: τη15 ἔγανοιῦ Ἰοἰαϊ Δ, 

'ἴκ {ταρι]ἀα, αἰρῚΡ ἴται)]α. 20. 1081] ρουρᾶο ἢ]απα βοὶ πϑηᾶ, 

τηαὺ οἱ ἰπηπηὰ, ἱρ 1. θα] βᾶαγ8]αὶ, ἀταρτοὶ πᾶ; Ραύα δὰκ ἰδὰ- 

14 εὐλογεῖτε τοὺς διώχοντας ὑμᾶς, εὐλογεῖτε καὶ μὴ κατα- 
ρᾶσϑε: 1 χαίρειν μετὰ χαιρόντων, χλαίειν μετὰ κλαιόντων. 
10 τὸ αὐτὸ εἰς ἀλλήλους φρονοῦντες, μὴ τὰ ὑψηλὰ φρονοῦν-- 
τες ἀλλὰ τοῖς τατιεινοῖς συναπαγόμενοι᾽ μὴ γίνεσϑε φρόνι- 

μοι τιαρ᾽ ἑαυτοῖς. 117 μηδενὲ καχὸν ἀντὲ χαχοῦ ἀποδιδόντες, 

σερονοούμενοι χαλὰ οὐ μόνον ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ ἀλλὰ καὶ 
ἐνώπιον πάντων ἀνθρώπων, 18 εἰ δυνατόν, τὸ ἐξ ὑμῶν, 

μετὰ πάντων ἀνϑρώπων εἰρηνεύοντες, 19 μὴ ξαυτοὺὶς ἔχδι- 
χοῦντες, ἀγαπητοί, ἀλλὰ δότε τόπον τῇ ὀργῇ γέγρατστται 
γάρ Ἐμοὶ ἐχδίχησις, ἐγὼ ἀνταττοδώσω, λέγει κύριος. 20 ἐὰν 
πεινᾷ ὃ ἐχϑρός σου, ψώμιζε αὐτόν, ξὰν διινψᾷ, στότιζε αὐτόν" 
τοῦτο γὰρ ποιῶν ἄνϑραχας πυρὸς σωρεύσεις ἐπὶ τὴν χεφα- 

10 Βαῦυμπαῦα Βυρ]απάδπβ 416 απ βου, ΠααὮΙΡα {τὰ Ρ]απάδπθ Ο61,; 
ΥΡ]. ΧΙ, 20. βαΐτη [6810 ὈδῚ ΑΙ.. 17 ΜΕ ἴῃ δηᾶγαιγθ]α σὰ Ρ8 ὑσὶ Οδγο]1- 
ΠῸΒ ΜΙΘΟΘΙ 61Π. 19 Α 1Ιοἰαϊάδα, Οδτγο0]. Ἰοιαιάδα. 20 πιαῦ μαὺ Οατο]. 
πιοηΐ τηδὰ (6 1)). 

14. ὙπΡ]10}}41}}] χαταρᾶσϑε; ππρίυβ]δη ΠῸΥ ΠΟΥ, βοπδύ βίϑῃηύ ἔγδ- 
ᾳαῖρβαῃ. 1 ἔαρίποη] χαίρειν; ΔΕΥ ρυδοϊβιηιβ ἀθ5. Ὀθίθ ἢ] πάθη. ᾿πῆπη1 γ5 δύ 
ὈοΙΡομαϊίθη. --- ρυθίδῃ} χλαίειν ϑῖπ ΒΌΠΕΟ Ὁ νρ -- χαὶ κλαίειν. 
10 ἴπ8}81] φρόνιμοι; ᾿πΠ8ΔῈ8 πιν ΠΟΥ, βοπϑύ ἴτο β8 - φρόνιμος. 17 τὰ 
Ῥαΐαϊποῖ ἴπ ἀπάγαϊσθ]α σα ἃ 188] οὐ μόνο γ' ἐνώζσιιον τοῦ ϑεοῦ ἀλλὰ 
καί ἘῸ6 ἀδὲρ ραε!ρῃ τνρ --- ἔθμ]ῦ, ---- τιᾶηπθ 81161Ζ0] πάντων ἀνθρώπων; 
ΑὈ ΘΙ Ομοπαθ νγοχίβίθι ὰηρ; ἴῃ δΌΘ]ΡΒ [6810 π΄ ὠντων. 18 1681 τηΔρῚ ναῖτ- 
Ρᾶπ ὃ ἴ2ν18] εἰ δι γατόν; τὸ ἐξ ὑμῶν; αἴθ σούϊδομθ βογβοίζιπρ' ἔτθὶ:; 
ΒΌΘΙΡΗ ,.8 1 ἢρτὶ ροίοβί, αποᾶ οχ ὑοῦ 15 οϑί᾽. 19 τὴῖβ ἔγανοῖῦ Ἰοίαϊάδι]} 
ἐμοὶ ἐχδίκησις; Ἰοίαϊάαι συροβούζί. 20 78041] ἐάν (1) Ὁ: 8 οἔρ -- 
ἐὰν οὖν, ἀλλὰ ἐάν. --- 1ῤ Ἰαθ41) ἐάν, 10 συροβοίζε; σιθΙΡ., οὗ 581 βιψλοσι᾽. 



506 Ἐδηηον ΧΙ]. 

δ πα8. πδαγ]α [ᾺΠ]Π5 Υ1]8. πὰ ΠΔᾺΙΡ 156. 21 πὶ ρσα]ϊακαῖσαα 
ἃΓ ἀΠΡΙαΡἃ, ἃ φΆ]} Καθ. α΄ ΡίαΡα ππρί}. | 

ὁ -τ-ϑ ΧΠῚ, 1. ΑἹ] βαῖνϑ]ο νδ] ἀπῇ π]διη αἰαυ νυ βαη απ αἰ Πδι5] αὶ, 
(Ο5τ01.) πῃ πἰδὲ γἀαξηὶ 411ἃὰ γᾶ) ορα, 10 ΡὸῸ τνἱ᾽ϑαμπᾶοπα {γ8Π| 

Βα ραϑαίαδ, 51π4, 2. 5βυδϑὶ 88 δηἀϑίδπαδηαβ να] ἀπ] σα Ρ5. 
ΘΆΤΔΙΘ1Π81 δηἀδίορ. 10 ΡὰϊΪ ἃπαβίδη ἀδηδη8 91108 8 515 γδτ- 
ΘῚΡὰ πἰπηδπα. 8. βδὶ δϊς ΓΙ Κ5 ΠΙ 5᾽πα ἃρῚ5 σοἀδδιηχηδ γαθχϑύγα 
ΔΚ Ὁθ]]Δτηγηδ. ΡΠ Ὑ11618. δἱ πὶ ορϑὶβ γϑ ἀπ] Ρ᾽Ὰ} ἰδα]ΐ8, 
78}. πᾶ θ818 ΠδΖθίη 18 βϑιημηᾶ; 4 πηΐθ σα ρ5 ἃπᾶθαηΐβ ἰδῦ βὰ8.. 
ἴῃ ρΟΘδιηπηδ. 10 18}041 1.11 ἰδ}15, οὔθ; πηΐθ πὶ βυᾶ 78 βδη 
Πδῖσα ὈΔΙΠΡ; σαΡ8 δὰ Δηαθδηῦβ ἰϑδὺ ταν θιθαη 5. ἴῃ β γα ποἷπ 

Ῥδιημηδ 1101] ὑδα)απαϊη. ὅ ἀαρΡθ υἱπδιβ)α]θ, πὶ Ραξαϊποὶ ἴῃ 

2 ω ω- ω - 2 3) - 

λὴν αὐτοῦ. 21 μὴ νικῶ ὑττὸ τοῦ χακοῦ, αλλὰ νίχα ἀπὸ τοῦ 
. .- 

ἀγαϑοῦ τὸ χαχόν. 

ΧΠΙ, 1 Πᾶσα ψυχὴ ἐξουσίαις ὑπερεχούσαις ὑποτασσέ- 
2 Ν 27) ) " γ Χ ΘΡΥΦῸΟΝ - ς Ν 5 

σϑω, οὐ γὰρ ὅστιν ξξουσία δι μὴ απὸ ϑεοῦ, αὐ δὲ οὖσαι 
᾿φ - 3) 7 - 

ὑπὸ ϑεοῦ τεταγμέναι εἰσίν, 2 ὥστε ὃ ᾿ἀντιτασσόμενος τῇ 
ΒῚ ,’ὔ - Ὁ - -ψ 7 « ΑλΣ , 

ἐξουσίᾳ τῇ τοῦ ϑεοῦ διαταγῇ ἀνϑέστηχεν. οἱ δὲ ἀανϑεστηχότες 
- Β] ,ὔ 

ἑαυτοῖς χρίμα λήμιψονται. ὃ. οἱ γὰρ ἄρχοντες οὐχ εἰσὶν φό- 
Ὁ Ρ] - - Ὁ »-. 

βος τῷ ἀγαθῷ ἔργῳ ἀλλὰ τῷ καχῷ. ϑέλεις δὲ μὴ φοβεῖσϑαι 
Χ Σ , ΔΎ ΡΕ ΝΣ Ν , ἈΠ ὯΙ 2 ΕᾺ 3. δ κἰς 

τὴν ξξουσίαν; τὸ ἀγαϑὸν ποίει, καὶ ἕξεις ἔτταινον ξξ αὑτῆς 
- Ν , ΄ 2 , Ἂ ΑΥΟΣ ΄ γΧ Ν Ν 

4 ϑεοῦ γὰρ διάχονὸς ἐστίν σοι εἰς τὸ ἀγαϑόν. δὰν δὲ τὸ 
πω -ὗ- 2 Ὁ Ν - -Ὁ 

χαχὸν ποιῇς, φοβοῦ" οὐ γὰρ εἰχῇ τὴν μάχαιραν φορεῖ" ϑεοῦ 
2 Ὁ 

γὰρ διάχονός ἐστιν ἔχδικος εἰς ὀργὴν τῷ τὸ καχὸν τεράσσοντι. 
κν ἐδ κ᾽ τς ΄ 2 , Ν Ν 2 Ν 2 Ν Χ Ν 

ὅ διὸ ὑποτάσσεσϑε, οὐ μόνον διὰ τὴν ὀργὴν ἀλλὰ χαὶ διὰ 

21 ρα]υκαῖσαθ Α, ποῦ σα]τυϊίσαα ((ὐἀ5{1Ρ1.). ΧΙΠ, 4 ΠΤ 
Οαγ0]., Βαῖσαι Α. 5. ΝΟ υἱπαιβ)αιρ Ὀγομύ ΟαγῸ]. ἃ. αἷς ἰδϑύ ἂπὶ 
γϑπθ πδΔοῃροίγαρ θη, 

21 αἵ ῬΙ0Ρα] ἀπὸ τοῦ ἀγαϑοῦ Ἐ6Ὸ -- ἐν τῷ ἀγαϑῷ. ἌΧΠΠ, 1 4] 
Βδῖγα]ο --- υΠΠ1ᾶ1|5]81} πᾶσα τγυχή --- ὑποτασσέσϑω ὅϊα. ΑΒΕΙ͂, ρΌΘΙΡΕ υρ 
-- πάσαις- ὑποτάσσεσϑε ΘΕ ἀρ πι. --- νἱϑαπᾶομα] οὖσαι δῖπ ΑΒΠ1: 
Οα τ νρ -- οὖσαι. ἐξουσίαι Ὅ5ΈΕΠ1,. 2 δηθδβίοβθ] ἀγϑέστηκεν , Βαῦ 5108 
Θηύροοθηροβίο!]ῦ,, ψ|6 ΧΙ, 20 μὲ ρα]αυθοίμαὶ σαβίοσῦ σὺ τῇ πίστει ἕστη- 
χας. 8. ροδδιητηὰ γαυγδύγα αἷς Ἀθ]] τη πι}] τῷ ἀγαϑῷ ἔργῳ ἀλλὰ κακῷ 
δι ΑΒΗΤΒῸ τ νρ --- τῶν ἀγαϑῶν ἔργων ἀλλὰ τῶν χαχῶν. 4 ῬΡυβ] 
σοί ---- [610 ἴῖὰῃ ΒΟ. --- ἴῃ Ῥναϊσῃοῖη] εἰς ὀργήν --- (6810 ἴῃ 156 4! ἐρ; 
ἴπ 5΄μ1 52 45 βίῃ 68. νοῦ ἔχδεχος. ὅ αἱ]ιαι5]41}} ὑποτάσσεσϑε ΘΕΡΟ 
6 --- ἀνάγχη ὑποτάσσεσθαι, ἀγάγκῃ ὑποτάσσεσϑε. 
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Ἐδιον ΧΙΠ. ϑδοὺ 

Ῥναϊγμϑῖηβ. ἃΚ 18} ἴῃ ΤῊ] ΡΥ ββοῖηβ. 6 ἴηῈ} ΡῚΒ δ Κ Δ} ρἸ]δῦτα 

αϑύϊα μαΐμ : ἀπο πα θα ῦο5. ΡῸΡ5. βἰπᾶ ἴθ βαιηπια 51101π 5Κα]- Ὁ 

Κἰποπάδηβ. 7 ὈΒΟῚΌΙΡ πὰ Ὁ]]αΐπὶ Βα] 0, Ραμ θὶ ρα θΔῸΣ 
Θαδθῦ,, Ραμ πιοὶ πτηοϊὰ τηοΐᾷ, ΡΔΠΊΠΘΙ ὩΡῚΒ ΔΡῚΒ, βΡΔΙΠΠΊΘΙ 

ΒΥΘΥΡα βγουῖθα. 8. πὶ ἀπ] ἢ πι γα] ὐα 18. ΒΓ] 8 51]8 10, 

αἶθα Ραΐοὶ ἰχυβ Τηΐββὸ {001 πἀπῦθ 8801 {1]0}0 πϑηναμηα]δη, 

ὙὐΐοΡ 5 }11ἃὰ. 9. Ραΐα ἃπκ πὶ ΠΟΥΪΠΟΒ, πὶ Π]8Ὲ}}}718., ΠΗ] 

ΕΠ αἰβ, πὶ ἐαἸ πρὶ αϊβ, 18} 1801] ἤγῸ ΔΗΡΑΓαΪΖ0 ΔΠΔΡΊΒΠ6 
ἰβὲ, ἴπ βαιητηὰ γαῦγᾶα πϑ|Ὁ]]ΠΠὰ ἃ, Ραμηπια [01]08 ΠΟΘ γα Πα] Δη 

Ροϊπᾶπα 8γ6 Ρὰκ 51108η. 10. ἤαρνα ΠΘΕγ Πα] 5. 101] πὶ 
γῦγκΚοὶρ; τ Ὁ]161]η85 πὶ Υἱδοαϊθ ἰδ {ΠΠΡνᾶ. 11 18} Ραϊᾶ 
γἱξαπάδηβ μαΐα βΘ 5, Ραύθὶ πη6] ᾿ἰϑῦ ΔΠΒ 7} τι8 816ρἃ ὉΥΤΘΙΒΔΗ : 

απΐθ πὰ ΠΘΗΥΪΒ ἰδὺ Πᾶ561Π5 πηϑαγὰ Ρδὰ Ρδῃ ρα Δα Ι ἀθά 1η. 

᾿ ’ Ν - Ν Ν , » 
τὴν συνείδησιν. 6 διὰ τοῦτο γὰρ χαὶ φόρους τελεῖτε᾽ λει- 
τουργοὶ γὰρ ϑεοῦ εἰσιν εἰς αὐτὸ τοῦτο προσχαρτεροῦντες. 

2 ΒῚ - - 1 ἀπόδοτε οὖν πᾶσιν τὰς ὀφειλάς, τῷ τὸν φόρον τὸν φόρον, 
τῷ τὸ τέλος τὸ τέλος, τῷ τὸν φόβον τὸν φόβον, τῷ τὴν 

Ἀ Χ “ . Χ 2 , 7 Χ Ν ᾿ ΄ 

τιμὴν τὴν τιμήν. 8 μηδενὶ μηδὲν ὀφείλετε, δἰ μὴ τὸ ἀλλη- 
ἊἝ “-- ΄-»-» 

λους ἀγατιᾶν" ὃ γὰρ ἀγαπῶν τὸν ἕτερον νόμον ππετλήρωχεν. 
Ἀ Ἀ , 2 

9 τὸ γὰρ Οὐ μοιχεύσεις, Οὐ φονεύσεις, Οὐ κλέψεις, Οὐκ 
υ ͵ οἱ Ὑ] -Ξ 7 9 ΄ 5) - 4 , ἐπιϑυμήσεις, χαὶ εἴ τις ἑτέρα ἐντολή, ἐν τῷ λόγῳ τούτῳ 
δι --- ΄-΄-Ρ 

ἀναχεφαλαιοῦται, ἐν τῷ .Α4γαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς 
᾽ὔ ᾷ - 

σεαυτόν. 10 ἡ ἀγάπη τῷ πλησίον χαχὸν οὐκ ἐργάζεται" 
’ὔ ΟΥ̓ ’ - ,ὔ πλήρωμα οὖν νόμου ἡ ἀγάπη. 11 χαὶ τοῦτο εἰδότες τὸν 

χαιρόν, ὅτι ὥρα ἡμᾶς ἤδη ἐξ ὕπνου ἐγερϑῆναι" νῦν γὰρ ἐγ- 
γύτερον ἡμῶν ἡ σωτηρία ἢ ὅτε ἐπιστεύσαμεν. 12 ἡ νὺξ 

6 ἴπ βδιηπιὰ αἴθ ΠΑΠαβοηυ, πιο πὰρ Ραμα (6 7)). 8 1Ζ2γ18 
ἴθ! θ61 ΟἿ,; 65 βἰπᾶ βρῦσϑθῃ ἄαγνομπ ῦθυ ἀΘῚ Ζ26116 θυ δ]ίθῃ. 9. ηἰ [Δ18ὺ- 
σοῖραὶβ ἀ16 ΠδΠἀβοηση, Προ γοηἼ]αῖ5 ΟΤ.. ᾿δϑ0 [610 Ὀδ6ὶ ΟἿ). 

ΟΝ -. ΒΡῸΝ Ἐπ ΞΞ Ξ-ε- ξ ἘΌΝ α ἐξ - 

6. ρ᾽βέγα ὑβέϊα41}}] φόρους τελεῖτε; τελεῖτε Β0μοιηῦ τηϊδυθυβίθπθῃ. 
2ὰ Ββοίῃ. --- βΒικαϊ Κίπομδη8)] προσχαρτεροῦντες; ἀδ5 οΥ]θ60}. ψγοῦύ (πῈ8]- 
ἰοπᾶὰ (δ{10} δύ ἀυγοι 5.κᾺ}}ς. πιομῦ θυβομῦρ. 17 πὰ] οὐν ὈΒΈΕΒΟΙ, 1 νρ 
-- {6010 --- βἰκ]40)] τὰς ὀφειλάς ,4ἃ5 ροβομυϊάθίο᾽ ; 416 βου νΔ0 8 ΤὈΥΤᾺ 
ΒῈ Ὀϑίαμ  ν]Β0 ἢ, --- Ραμητη61] τῷ; ουρᾶπΖθ ΒΚ} (61)). 9 Ραΐα 81] τὸ 
γάρ --- Ἑαἐξ γέγραπται γάρ. --- 151} συροίαρ!, --- Ῥαιημμα)] ἐν τῷ, νυ]. 
Ὁ. ΧΙΥ͂, 21. Π Τί. 11,14. 10 πρϑιναπα)ῖη8)] τῷ πλησίον; ἄθῃ “Ῥοπθίϊν 
μάθεπ 00} ΑἸ Ατηρυβϑὲ ἔ σρ. -- 150] Ζυροίρ, 11 151] ψυθίπηδ] Ζαρθ- 
Βείζί. --- υπ8 11} ἡμᾶς ἤδη ΕΟΙρ --- ἤϑη ἡμᾶς (ὑμᾶς). --- παβοίῃβ 
ἀπβαχσὰ}] ἡμῶν γΥ σωτηρία, 5. τὰ Μί. ὙΠΠ], 8, 



9608 ΒόιοΥ ΧΙΥ͂. 

12. πϑιΐβ ΤΥΆΠ15 σΆ]Δ1}0, ἴρ ἀδρθ αὐπθιγία. ἀϑναῖγραη πὰ 
γϑΌΥΒΟν Δ) 1161215, 0 φ ΥΔΒ] ΠῚ βαγ γι ΠΠ|Π8 18. 18. 5016 ἴῃ 
ἀρὰ σαγθάδθα βαρρδὶηηδ, πὶ σαθδαγαμπι 18} ἀτιρταποίχη, πὶ 
Πργδη 18}}) ΔΡ] αἰ ἐπ, πἰ δἰ βίαι 781} ἃ1]]8πὰ, 14 ὃἃκΚ ραμηὲ- 
00 ἴγαι]]η ππϑαιδηητηθ, Χυϊδίδα Ιοϑαδ, 788: 1ΘΙΚΙΒ. τη ἢἰ 
ἴφια] 1} ἴῃ ἰδέ Π8. 

ΧΙΥ, 1 ΤΡ υπιηδμύοσδηδ, σ] Δα ΘΙ ηδ] ἃηἀπἰπηαὶρ, πὶ ἀὰ 

ὑνθ θ᾽ 81] τηϊΐοηθ. 2. 818 ΤᾺ] 15. σ] Δ 6 Ρ τη ἤδη ἃ] ἴα, 
Ρ 5861 ππτηδηὐθίρβ δύ, οὐδβ τηϑί]!]ρ. 8. 88 πηδί͵δη 45. βδΙηΙηἃ 

ὨΪ τηδί δ Π1π πὶ γα πη, 10 88 πὶ τηδἰ͵απ 8. βᾶπᾶ τηδἰδπᾶδῃ 

ὯΙ 80ο]α], σι δὰκ ἴπἃ δἃηᾶηδμη. 4 βὰ ᾿γὰβ 15 Ρᾳθὶ 500]18 

ἔγτδι β] πᾶ 5.Χ81Κ Ὁ 5θ᾽ηδιητηδ [Ὑα] 1 ϑὐδη 1} ΔΙΡΡαα ἀτα51}}; 

,: 5) Ν ΕῚ 

σεροέχοιγεν, ἢ δὲ ἡμέρα ἤγγικεν. ἀπτοβαλώμεϑα οὖν τὰ ἔργα 
τοῖ σχότους, ἐνδυσώμεϑα δὲ τὰ ὅπλα τοῦ φωτός. 18 ὧς ἐν 
ς τῇ ν 

ἡμέρᾳ εὐσχημόνως περιπτατήσωμεν, μὴ χώμοις καὶ μέϑαις, 
Χ , . 2 , Ἀπ ΝΦΨ . , 9 Ν 

μὴ κοίταις καὶ ἀσελγείαις, μὴ ἔριδι χαὶ ζήλῳ, 14 ἀλλὰ 
ΡῚ “2 Ν ’ Ν ) Ὁ ᾿ οωὥ Ἀ Ἅ 

ἐνδύσασϑε τὸν χύυριον Χριστὸν Ἰησοῦν, καὶ τῆς σαρχὸς πρό- 

γοιαν μὴ ποιεῖσϑε εἰς ἐπιϑυμίας. 
2 ἴω - ΄ 

ΧΙΥ͂, 1 Τὸν δὲ ἀσϑενοῦντα τῇ πίστει πτροσλαμβάνεσϑε, 
- ( - 

μὴ εἰς διακρίσεις διαλογισμῶν. 2 ὃς μὲν πιστεύει φαγεῖν 
, 3 - 

πάντα, ὃ δὲ ἀσϑενῶν λάχανα ἐσϑίει. ὃ ὃ ἐσϑίων τὸν μὴ 
ἐσθίοντα μὴ ξξουϑενείτω, ὃ δὲ μὴ ἐσϑίων τὸν ἐσϑίοντα 

᾿ ,ὔ ς Ν Ν ὍΣ τος , Χ , ᾿Ξ μὴ χρινέτω, ὃ ϑεὸς γὰρ αὐτὸν προσελάβετο. 4 σὺ τίς εἰ 
ὃ χρίνων ἀλλότριον οἰχέτην; τῷ ἰδίῳ κυρίῳ στήκχει ἢ) τείπετει" 

ΧΙ, 1 τηϊΐομθ 416 μα μ ἀβο σι, τηϊΐίομο ΟἿ... 8. ἔγαϊταπηὶ, α16 Πδπᾶ- 
ΒΟ γὉ ἔγακαηϊ. τηδί]απάδη, ἀ16 απ βο σι Ὁ τηδἰ]απϊη. πᾶ; ἃ ΨΔΥ ΘΡῸΠ 
65 ΤΟ]ροπάθῃ ἃ διβρθία]θη ὑπᾶ ματα ὕδθυ ἀοὺ Ζ6116 Πδο ρ ίσαρθη. 

19 ἀβγαῖγραμι] ἀποβαλώμεϑα ὭΒΕΟ -- ἀποϑώμεϑα. ---ὀ 1Ρ ρὰ- 
γϑ 5] 61] ἐνδυσώμε ϑα δέ ΑΒΟΙΡ3:Ε --- χαὶ ἐνδυσώμεϑα, ἐνδυσώμεϑα. --- 
Βανι} τὰ ὅπλα -- Ὁ ΑΕ 6 τὰ ἔργα. 14 ἈΠΒΑΤΆΠΙΠΊΔ] παν ἴπ ἃ υπᾶ 
ΘΟΩ͂ΘΧ 8 δρυά ΜΙ] τατα (α1); ἴῃ θη ἀρτίροη [610 68. --- Χυϊβδίαι 16518] 

ἐστὸν ᾿Πησοῖγ Β --- ᾿Ιησοῦν Χριστόν. --- 15} - χαί [610 1πᾳ Ὁ 1" 
ἀπῖρ, -- ἴπ Ἰυβίαπ5} εἧς ἐπεδυμίας ὅια. ΒΏΕΙ, --- εἰς ἐπιϑυμίαν, ἐν 
ἐπιθυμίαις. Ταιμου: γυπά πατίοὶ 65 1610 605, ἄοοὶι 4180, (885 δ᾽ πῖοιύ 
6611 ποτάθ᾽. ΧΙΥ͂, 1 πὶ ἄχ ὑνοὶΠοϊπαὶ ταῖς. Π6] μὴ εἴς διαχοίσεις δια- 
λογισμῶν, ,πῖομῦ 80, ἄαθ5. ΖΘ ἰοἸπᾶθ ρϑάδηϊκοθ. ἴπ ἴῃπθῃ Θηΐδίθθπ᾽; 
ΤΆΓΟΥ: γαπὰ γογνὶσγοῦ ἀ10 ρΘΥ 550 η. πΙ Ομ ᾽. 2 τι} 1} ἐσϑίει --- ὉΊΕΒα 
ἀϑοῖρ τς ἐσθιέτω. 8 10 5858 πὶ παι͵δπ 485] ὁ δὲ μὴ ἐσϑίων δῖα: ΑΒΟ 
14: --- οὐδὲ ὁ μὴ ἐσϑίων, καὶ ὁ μὴ ἐσϑίωγ,. 

ΩΝ 



Ἠδπιον ΧΤΥ͂. 8609 

ΡΡᾶπ βἰαπαϊθ, πιδιίοῖοθ ἃὰκ ἰδὲ ἔνα) ραβίοβᾶηδη [η8. 

Ὁ 5.18 ΤᾺΪ 15. 500}}} ἀὰρ' ἰπᾶαν ἀαρᾷ. .. 

Θςςς 781 αἰναῖμη 18} ἀδαβαῖπ ἔγδα] 00. 10 10 Ρὰ νὰ 

5015. ὈΥΟΡᾺΣ Ροὶπᾶπὰ ὃ ΔΙΡΡαᾶὰ 18 μὰ ἤγὰ [τακαηῦ ὈΤΌΡΙ Ρθ]- 

πα Πλἃ ὃ. ΔΠὰὶ ἃὰκ σαϑαϊαπα ἴαχατα βἰδιαϑίοα Χυὶβύδαβ. 

11 σαι }}} ἰδὺ ἃὰκ: ᾿ἰρὰ ἱκ, αἰΡῚΡ ἔταπ]α, βαύθὶ γῖ8 ἃ}} 

Κηῖγθ ὈΪΠΘῚΡ 8} πα Πα τ} ἃ}1 τὰχαο ραθᾶ. 12. βᾶππα πὰ 

γι] σα ππϑᾶτα [ἸᾺ 1 518. ΤᾺ Ρ]0 ΠΒΡῚΡΙΡ ρα. 18. πὶ β8μηᾶ- 

’ ᾽ - Ν ς , - χα «“ 
σταϑήσεται δέ, δυνατεῖ γὰρ ὃ χύριος στῆσαι αὑτὸν. ὅ ὃς 

μὲν χρίνει ἡμέραν τταρ᾽ ἡμέραν. .. 
γι ὦ -" Ν ν Ν 2 ’, ν 2, « Ν 

9 (εἰς τοῦτο γὰρ Χριστὸς αἸτέϑανε καὶ ξζησεν, ἵνα) καὶ 
--ὕ|͵ Χ - ’ Ν Ν , , Νὴ 2 
ζώντων χαὶ νεχρῶν χυριεύσῃ. 10 σὺ δὲ τί χρίνεις τὸν ἀδελ-- 

, ἫΝ Ν Ν ΓΑΝ Ὁ" - Ν 3 , ἰν 
φόν σου; ἢ χαὶ σὺ τί ἐξουϑενεῖς τὸν ἀδελφὸν σου; πίαντες 

γὰρ παραστησόμεϑα τῷ βήματι τοῦ Χριστοῦ. 11 γέγραττται 
’ ΄.-» ΄ 7, ΄ ο Ἂν Ν ’ ὃ. , Ν 

γάρ Ζῶ ἐγώ, λέγει κύριος, ὅτι ἐμοὶ κάμιψει “τᾶν γόνυ χαὶ 
ἔμ ᾿- Ὁ οὐκ 3. ἐξομολογήσεται πᾶσα γλῶσσα τῷ ϑεῷ. 12 ἄρα οὖν ἕκαστος 

ἡμῶν περὶ ξαυτοῦ λόγον ἀποδώσει τῷ ϑεῷ. 18 μηχέτι οὖν 

4 ραβίοβαπαη αἴθ μδπάβομυι: Ὀρρδίσῦπι, Ηδθγπο ραβίοραπ, γοπ 
Βαβίορβ (1 Ὁ. ΤΥ͂, 11 υπρϑβίοραϊ (58:71) ἀστατοῦμεγν), Μ1ῈῸ βυθύδπ γῸΠ 
ΒΥ͂ΟΙΒ., ΥΘΙΠΔΠ ὙΟῊ ΥΘῖΠ5. ΑἸ]οῖπ ἄστοῃ 1 ΤῊ. 11, 17 ρδαϊῃδηαϊᾶδὶ, 580016 
ἄυτοι υἱθ]θ ἃπάθσθ δὈ]οἐππροι ταϊῤ ἢ (Βαϊ Κίποπ, πουΐποι οϑύ Τιῦθο τ. 
Ρ. 128) στὰ 16π6 ἔοστη ρϑβομῃἰχί. Ὑ]. δο 1,.. Μουου Ὁ. 609. ὅ ΝΟ 
ἄαρα Ὀσϊομύ ἃ ἃΡ. 9.18} αἰγαῖτη 78} ἀδυβαῖτα; Β1ου ὑγι0 ΟΔΥΟ] 8. 61π; 
ἄθύ οὔθσθ {611 ἀἴθβοὺ σουίθ ἰϑύ Ὀθῖτη οἰπθὶπᾶθη ἀθ5 οοᾶθχ ΔΌρ Θβο 61, 
5. ἀα5 ἴδοβι ηῖ]θ Ὀοὶ ΟἿ,, 11 41] ταζᾷο; ΟἿ, 8118 τᾶζᾶο; 80 ΨᾺ7 β᾽᾿θβοῃγὶθ- 
Ὀ6π, ΔΡΘΙ ἀα5 Ζυγοϊία ἃ ἰβύ τδᾶϊστί. ΠῸῚ ϑρυδο ρου ἢ οτίογαοτύ (δ 85 
ὨΘΕΪΓΙΠΙ, ΥΡ]. 811] Δδη6, 811 βαῖγϑὶο,. 8411 ἀδρὶ8, 8 8]]ατηπιὰ Πδῖτηο, δ 
ΔΙ]τήτηᾶ ὈΪΒΔΏΪΘΙΠΟ. 

.------ --.- 

4 τηδῃίοῖρ - 18] δυγατεῖ οὔον δυνατός ἐστινὴ --- ἴται}} ὁ χύριος 
δίῃ ΑΒΟΙ -- ὁ ϑεός. Ῥαβ νουμουρθμοπᾶθ [ταυ]ῖη ἰθὺ πού δΟροϊκ γί. 
5. 5ίοιΡ ἄἀδαρ Βἴπάδυ ἀ8ρ4] χρίγνει ἡμέραν παρ᾿ ἡμέραν , 5εῖσε ἄθῃ οἴπθῃ 
ἴαρ' ἄορι ἀπάρτι πδομ ̓ς, 10 Ὀχορᾶν Ροῖπαπα] τὸν ἀδελφόν σου --- Ὁθ:ΕΒῸ 
ἴξ (πῖομὲ ρα 6]Ρ}} τὸν ἀδελφόν σου ἐν τῷ μή ἐσϑέειν. --- υϊδίαι8] τοῦ 
Χριστοῦ ΟΣ, ΑἸηρΥβέ ρα ]ρἢ --- τοῦ ϑεοῖ. 11 1104 1κΚ] ζῶ ἐγώ, κοῦνυῦς- 
ἤοττηθὶ, πόύοι ὅτε Δυμδηρύ: , ὍΘΙ τηθίποη ἸΘΌΘη Βοῃγῦτα 10}, ἀα88᾽. ΒΒϊ- 
Ἰρρὶ ρ. 680. ΤΙοῇ Ῥοζυγοῖῆθ, οὐ ἀϊ6 βί61186 ἄθπη ρούϊβομθη 1686 7 Οὐδ ὨΟΧΘΥ͂ 
γουβίδπ] 10} ὙγὙΑΓ. --τ 811] Κηΐνθ ὈϊαρῚΡ)] χάμιγεν πᾶν γόνυ, νοτἄπαθτγίο 
σοτ βέθ!]υησ. ἜΡΏ, 111,14. ἰδοὺ Ῥίαραι ἐταηβιίίν; θίπαρα Κπαῖνα πιθηδ. --- 
Πα ΠΑ 1 411 ταΖάο] ἐξομολογήσεται πᾶσα γλῶσσα ΒΡ 15 ἘΞ Ὸ 10 ρὝΘΙΡΕ 
-- πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσεται. 12 Ῥᾶππὰ πὰ] ἄρα οὖν ϑῖπ Α01})38 
ΕἼ, -- ἄρα. -- ὉΒρ101}0} ἀποδώσει ΒΡΤΕΟ ἰύ υρ --- δώσει. --- ρ0Ρ8] 
τῷ ϑεῷ --- [6810 ἴπ ΒΕῸ ἔς. 

Βεγηλαγᾶξ, ΜΌ]81Δ. γ᾿ ΤΙΣ 



5:10 Ηδιηογ ΧΙΥ. 

Τη815 ΠῚ ΠΒ Π11880 50] !τηᾶ, ἃς βαΐα ϑβύο)α!θ τηδ15, 6] πὶ 

ϑ8 {7410 Ὀϊδύπρα ὈΓΟΡΙ ΔΙΡΡαα σαιηγΖθίη. 14. ναὶϊὺ Ἰὰρ οαὐγαιἃ 

ἴῃ ἔτ ]1η [ΙΘϑὰὰ βαῦθὶ ἢ] γα ῃῦ ραν Ρα]γ}} 51 51100, πἰθὰ 

Ραμ ΤΠ ΠΔ1η ἤγὰ ὉΠΉΤΪη γὙἰβᾶη, Ρδπηη ΟὩΠΊΔΙη ἰδ. 
15. 10 1ᾶ}041 ἴῃ τηδῦ]8 ὈΤΟβαι ΡοΙη5 ραυγ]ααα,, 71ὰ Πἱ] ὈΪ ΠῚ Ργδ] 

ΘΔΘΡΊΒ. ΠῚ πὰηπὰ τηδΐα βΘΙΠδηηηἃ ἸΔ]ηδιητηὰ γ8150}]818 [ΔῈ 

Ῥᾶμπ61] Χυϊδίαθ οϑυαὶϊθύ, 16. πὶ γα] θ᾽] 1 ἀδ ἸΠΒΔΙ ΡΙ0Ρ. 

11 πἰδὺ δὰκΚ βιπαἀδηραγαὶ οΡ5. τηδὺβ 18} αὐ αρῖς, ἃ σαγϑιῃ6] 

Δ} ρσαναῖῦθὶ 18} [ἌΠΘΡΒ. ἴῃ ΔΉ] ΥΘΙΠΔΙηΤη8. 18 8861 ἃ 
ἴῃ βδἷπὶ ΒΓ] 100 Χυϊδύαπμ,, να ῖ]ὼ ρὩ] ΘΙ Κα 10 οα!ρθὰ 1841} ραϊπι- 

5885 δῦ ἸηΔηηϑηη. 19 βᾶπηΠ ἢ ΡΟΘῚ ρον "}}18 51η4, ἰαἰδύ- 

͵Ἰαηδ 18 ΡΟΟῚ ΟΠ ΘΙ 15. 5114 1 ΠΒ Ιη1580,. 20 πὶ] πη 
ἴη τηδῦϊβ σαύδ!" γα ϑῦνυ ΡῸΡ8..... 

ἊΨ ΄-ὖ - 

ἀλλήλους χρίνωμεν, αλλὰ τοῦτο χρίνατε μᾶλλον, τὸ μὴ διδό- 
, - ᾿) ἂν , 5 Ν ΄ὔ 

γαι πιρροσχοιμα τῷ ἀδελφῷ ἢ σχανδαλον. 14 οἷδα χαὶ σπέ- 
2 ΓΝ ͵ δ Ὁ 

σεξισμαι. ἐν χυρίῳ Ιησοῦ ὅτι οὐδὲν χοινὸν δι’ ξαυτοῦ, εἰ μὴ 
τῷ λογιζομένῳ τι κοινὸν εἶναι, ἐχείνῳ χοινόν. 1 εἰ γὰρ 

ᾧ - ς ᾿ ᾿- -ὦο 5 ͵ὕ ἈΝ 2 ,7ὔ 

διὰ βρῶμα ὃ ἀδελφὸς σου λυπεῖται, οὐχέτι χατὰ ἀγάτζην 
χιεριπτατεῖς. μὴ τῷ βρώματί σου ἐχεῖνον ἀπόλλυε ὑπὲρ οὗ 

΄ Ν ) ,ὔ Ν , ς - ᾿ γ ΄ 

Χριστὸς αἀπττέϑανεν. 16 μὴ βλασφημείισϑὼ ἡμῶν τὸ ἀγαϑὸν. 
τ ’ 7 ς , “- φ φ Ν , 

17 οὐ γὰρ ἔστιν ἢ βασιλδία τοῦ ϑεοῦ βρῶσις χαὶ πόσις, 
Ἂ , ς 

ἀλλὰ δικαιοσύνη χαὶ εἰρήνη καὶ χαρὰ ὃν πνεύματι ἁγίῳ. 
18 ὁ γὰρ ἐν τούτοις δουλεύων τῷ Χριστῷ εὐάρεστος τῷ 
ϑεῷ χαὶ δόκιμος τοῖς ἀνθρώποις. 19 ἄρα οὖν τὰ τὴς εἰρή- ᾿ μος τοῖς ἀνϑρώποις. ἄρα οὖν τὰ τὴς ξιρή 

“ Ν Υ - γ - - 3 2 ,ὔ Ν 
γης διώχωμεν χαὶ τὰ τῆς οἰκοδομῆς τῆς εἰς ἀλλήλους. 20 μὴ 

ἕνεχεν βρώματος χαταάλυε τὸ Ἔργον τοῦ ϑεοῦ.... 

14 νὰ ὑπηγαΐῃ υἱβᾶπ; ἃ) αἰθθθ Ζ6116 ἰϑύ Ὀ156 διῇ ρουίπρο Ὦθ61- 
τοβύθ ἅἃπιὶ οὐὈθγβίθη τὰπᾶθ 4685 Ὀ]αύίο5 ΔΌΡ Θϑομηϊίθη. 11 Ριπάδηρατχαϊ, 416 
ΒΑ Πἀβο τ διπαδηραγα, 

14 Ρβαϊγἢ 511. 81100] δέ ἑαυτοῦ Ο δῖη (Ὁ νββ!: ῬῈΥ ᾿ἰρβὰπι) --- δε 
αὐτοῦ. ---- 15] φυροδοίχί. 1 10 16041] εἰ γάο (μὰν οἰπῖρο Ἰὕπρογθ πδπᾶ- 
ΒΟΒ ΓΙ θα ὑπᾶ ραΐχοθ εἰ δέ); ἴΡ βύθιῃῦ, Ὀοβοπᾶθυβ ἴθ ἄθῃ ορίβίθιη οἱ. ΠῚ 
γάρ. --- παπὰ} σαροβούχύ, 10. πὶ γνα]διπηου]αϊ αι} μὴ βλασφημείσϑω ἘῸ ἔξ 
-- μὴ οὖν βλασφημείσϑω. --- ἀπ881] ἡμῶν Ατηδτϑῦ βοᾶι] ΠΕΒῸ ἀθρ --- 
ὑμῶν. Τῇ ριορἢ ἰθὺ ὉΤΒΡΙΪΠρΊ1ΟΠ08. νοβίσιπι ἴῃ ΠΟΒΟΓΠΙ, 4180 ἀογ ἰαΐ. 
ἰθχύ η80}. ἄθιη ρούβοιθη ροάπαοτί. Τιαίμου: ,Βομαῖοῦ, ἀα88. ΘοΥ βομαίζ᾽ 
(445. ὀνδηροϊϊαμη. , ἰομύ νου] δου ψνογᾶθ᾽ (γοὰ ἄθπ ἀπρ]δα 1 ρθη). 18 ἱπ 
Ραΐπ] ἐν τούτοις ϑ'ης" Ὁ5ΕῚ, ρΌΘΙΡΗ --- ἐν τούτῳ. --- 150} χαροδούδί. 
19 ἴπ τπ8 "|1880] εἰς ἀλλήλους -- ὈΤΕΒΟ 10 (ἀσοἢ. ρᾺ6]Ρ}) νρ Απηθχϑὺ 
εἷς ἀλλήλους φυλάξωμεν, 20 παμ7 Ζυροβοίζῦ. 



Εὔμου ΧΥ͂. 511 
Ἁ 

ΧΥ͂, ὃ.... Ρίχθ ᾿ἀνοι]δπάδηθ ΡὰΚ σαάγιϑη ἅμα 1Ώ1Κ. 

4 5βνὰ ἢϊὰ ἃὰκΚ 5γ6 [Δαγα 6 }}}0 νὰ}, ἀὰ ἀμβαγαὶ 1 ΒΘ] ΠΔ] 

σα 6 }}0 γα, οἱ Ρβᾷ 1} Ραϊαῖη Δ ἢ} σα βταϊβύθιη θΟΚῸ γθη Πᾶ- 

θαϊμηἃ. ὅ ἱν σῚΡ ῥα ]α 18. 18 ΡΥ βύθ μὰ 15. οἱ θαὶ ᾿ζν18. Ραΐα 

Β8 10 ΓΔΒ 1π ἸΖΥΪΒ Τἶθ80 Ὀὶ Χγδύι ἴΙϑϑὰ, 6. οἱ ρὰν]])[αὶ 

ἰδ Πγἃ ἢ θὰ ΠΔᾺ 71} σα 18} αὐύαῃ ΓΔ }1 8. ὉΠΒΔΥ1Β [Θ511}8 

Χγιβίαδιβ. 7 ἴῃ ΡΙΖθὶ Δ ἀπ πα} ᾿ΧΥΒ Τ1880, ΒΥΆΒΥΘ 8}} 

Χυβέθβ ἃΠἀ πὶ ἰχΥ8 ἀπ γα] θὰ οΉΡ5. 8 αἰρὰ ἃὰκ Χυϊϑία 

ἴϑϑὶ πάρα γα Ῥαηᾶπα (Ὀἰπηα 1018) ἴγΠ ϑπη]αὶ οαΡ8, ἀὰ 

σαϊα!οήαη οὰπαϊΐα αὐδᾶηθ, 9. ἴν Ρίαοθ ἴῃ Δ. Δ ΙΓ ΘΙ ἢ8 

ΔΆ] Δη ΘῚΡ, βναβΥθ ρϑ61}0 ἰδῦ: ἀαρθὸ ἃπαμαϊδα θὰ8. ἰὴ 

Ρίπάοιη, ἔγται)α, 18} πδιηϊη ΡΘἰπδιημηὰ ᾿ὰροὺ, 10 ἢ αὐτὰ 

ΧΥ͂, ὃ (καὶ γὰρ ὁ Χριστὸς οὐχ ἑαυτῷ ἤρεσεν, ἀλλὰ, 
χαϑὼς γέγραπται, οἱ ὀνειδισμοὶ) τῶν ὀνειδιζόντων σε ἐπέ- 

᾿ , , ς , πέσαν ἐγ ἐμέ, 4 ὅσα γὰρ προεγράφη, εἰς τὴν ἡμετέραν 
| διδασχαλίαν ἐγράφη, ἵνα διὰ τῆς ὑπτομονῆς καὶ τῆς πταρα- 

ΣΙΩΝ ἌἈΚΕΣ νος ΡΝ πον δὰ ἢ (λήσεως τῶν γραφῶν τὴν ἐλπίδα ἔχωμεν. ὅ ὁ δὲ ϑεὸς τῆς 
.ς - - , “ - »" 

᾿ ὑχεομονῆς χαὶ τῆς τταραχλήσεως δῴη ὑμῖν τὸ αὐτὸ φρονεῖν 
3» ,ὔ Ν - Ν ῃ ἐν ἀλλήλοις χατὰ Χριστὸν Ἰησοῦν, 6 ἵνα ὁμοϑυμαδὸν ἐν 

Ὶ ἑνὶ στόματι δοξάζητε τὸν ϑεὸν χαὶ τιατέρα τοῦ χυρίου ἡμῶν 
7 -“ ν᾿ - Ν ὶ Ιησοῦ Χριστοῦ. 1 διὸ προσλαμβάνεσϑε ἀλλήλους, χαϑὼς 

Σ: χαὶ ὁ Χριστὸς τιροσελάβετο ὑμᾶς εἰς δόξαν τοῦ ϑεοῦ. 8 λέγω 
͵ 

ὰἃρ Χριστὸν Ἰησοῦν διά γῇσϑ ῆς ὑπὲ γὰρ Χριστὸν Ἰησοῦν διάχονον γεγενῆσϑαι τιεριτομῆς ὑττὲρ 
χλ 9 , 9 ᾿ 5: Ν 9 -" . γ Ζ" 5 - ,ὔ 
ἀληϑείας ϑεοῦ, εἰς τὸ βεβαιῶσαι τὰς ἐπαγγελίας τῶν 7τατέ- 

ρων, 9 τὰ δὲ ἔϑνη ὑττὲρ ἐλέους δοξάσαι τὸν ϑεόν, καϑὼς 
γέγρατιται “πὰ τοῦτο ἐξομολογήσομαί σοι ἐν ἔϑνεσιν, κύριε, 

““ν ἈΡ'᾿ν 
αν ν᾽ - -ςΎΌΥΣ 

,“ φι- 

ν»μ» “ν- 

8 ὈΙμηαΙΓ15; ἀϊθ ἀϊ65. ποτύ θη μα]ίθηθ Ζθ11]6 15 Δορϑβομηϊίξθῃ. 

ΧΥ͂, 4 ἑαυταραμ}}} γᾶγ}0}] προεγράφη δῖα ΔΟΏΒΕΙ, -- προσε- 
γράφη, ἐγράφη, ἐγράφη πάντα. ---᾿ φϑτηο}}} γὰχΡ] ἐγράφη 5ΐπ ΒΟΡΕ 
ΕΘ οὗ ξυο]ρ} υρς --- προεγράφη. --- 4} ραρβταΐβίοθι ] χαὶ τῆς παρα- 
χλήσεως οἂον χαὶ διὰ τῆς παραχλήσεωςϊν 5. 1,06 Οτάπη. Ρ. 2345 Αππὶ, 3 
πᾶ οὔθη ΧΙ, 9. ὅ ὈΪ Χυϊβίαυ [650] χατὰ Χριστὸν ᾿Ιησοῦν ΒΌΞΒΟΙ, 

| 

ν 
᾿ 
᾿ 

' 
͵ ἀθρ' συο]ρὴ πὶ --- χετὰ ᾿Ιησοῦν Χριστόν. Θ. αἰπδιητηα τα θὰ] ἐν ἑγψὴ 

στόματι; 65 9060810 ἐν, τὶθ ἰπ 6 υρ Απιρυϑῦ. 7 12.158] ὑμᾶς --- Β914: 
ἡμᾶς, 8. δυκ] γάρ --- Ι, δέ. --- Χυϊδέα [658] Χοιστὸν ᾿Ιησοῦν 1, ρΆΘΙΡᾺ 
Υρ ΑἸηῦτϑί --- Χριστόν, ᾿Ιησοῦν Χριστόν. .--- γαυχβαπαπα7 γεγενῆσϑαι 
δῖπ ΑΟΞΌΞΕΙ, -- γενέσϑαι. ῬὰΒ μετίθοξέ γογαη]αδδίθ ἄθπ βθγβθίζου ἀδϑ 
ῬάτΕΟΙΡ Ζὰ ροογαθομοι, τἄμτοημ ἀὰ9 (Ὀ]ροπᾶθ δοξάσαι ἀυτοῖ Βα Βαπ 
ξθβθῦεμ ἰδέ. 9 ἔγαυ)α}] χύρεε βίης σΌΘΙΡἢ ὙρΡρὶ --- (6 }1Ὁ βοηβῦ, Ζυβαΐζ δὰ8 

ἢ ἄρ 

ΝΣ 
δι 

Εἰ. Δ ᾿. 



ΣΝ 

ΠΥ ῥῸ Πότ ΧΥ͂Ι. 

αἰΡῚΡ: 51{410. Ρίπαο5, τ} Τηδηδρ 6] 18. 11 18} αἴδτα αἸΡΙΡ: 

ἢ82}1}0, 81105 ρίπαοβ, [τδῦ]δη, 180 Πδχ]αϊπὰ ἰπᾶ 81105 τηδπᾶ- 

Θ61η5. 129. 18} αἴα ϑδθῖαθ ΟἸΡΙΡ: γνδῖτθὶν νϑυτὺβ [4]588]-- 

215. 78}} 88. τιϑϑύϑη ἀλη ΤΟΙ ΠῸΡ Ρίπάομη, ἀἂὰ πη θὶπ- 

Ἃο5. γνϑη]απ. 19. 10 ΘᾺΡ ᾿πραϊμαὶβ [Ὁ11]81] 1215 81181Ζ05 [8}68- 

ΠΠΠΒΡΣ το 

ΧΥΙ, 21... 748} Τὰ 78} Τάβθ0η 18} δοβϑοιραίσιβ μὰ] 

Π]Ρ]08 τηθῖηδ]. 22. ρῸ]]ἃ ἰΖγῖ8 [Κα ΤΙΤ 5. 58 1η6]].ΠπἋ 8 ΡῸ 

ΔἰρΙβύϑ θ᾽ 1η ἔγαα]]η. 259. ΘΌΪ]ΘΙΡ 1ΖΥ15 ΟδΙα8. γα 18 ΤΠΘΙΠ8Β 

78 1208 Δ1|Γ]65] 08. ΘΌΪΘΙΡ ἰζγ18 Αἰταβῦαθ [δαταραρρῆ]α 

΄-,γ τ 2 

καὶ τῷ ὀνόματί σου ψαλῶ. 10 καὶ “τάλιν λέγει Εὐφράνϑητε, 
Ὁ ων 2 -Ὁ ΩΣ “ 

ἔϑνη, μετὰ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ. 11 χαὶ πάλιν λέγει Αἰνεῖτε, 
7, ἈΝ 2 

σπεάντα τὰ ἔϑνη, τὸν χύριον, καὶ ἐπαινεσάτωσαν αὐτὸν πάν- 
τες οἱ λαοί. 12 χαὶ πάλιν «Ησαΐας λέγει Ἔσται ἣ ῥίζα τοῦ 
2 Ν Ν ς -} γ 2 2 - ΦΟΙΟΝ 2). ὦ 27 

Ιεσσαὶ χαὶ ὃ ἀνιστάμενος ἄρχειν εϑνῶν, 8τ᾿ αὐτῷ ξδϑγὴη 
7 - Ὁ Ν Ν Ὁ 7 ,ὔ ,ὔ ε ω., , 

ἐἑλητιοῦσιν. 18 ὁ δὲ ϑεὸς τῆς ἐλπίδος πληρώσαι ὑμᾶς πάσης 

χορισο, Ὁ, ες 
2 - 

ΧΥ͂Ι, 21 (ἀσπάζεται ὑμᾶς Τιμόϑεος ὁ συνεργός μουὴ 

καὶ “ούκιος καὶ ᾿Ιάσων χαὶ Σωσίπατρος οἱ συγγενεῖς μου. 
2 ΄ ΕἸχ τω ΜΓ ἢι , ς ΄ Ν 2 Ν 22 ἀσπάζομαι ὑμᾷς ἐγὼ Τέρτιος ὃ γράψας τὴν ἐπιστολὴν 

2. ’ ἊΣ ΄ Ὁ - 7. ς ͵7ὔ δ οἢ 

ἔν χυρίῳ. 28 ἀσπάζεται ὑμᾶς Γαΐος ὃ ξένος μου καὶ ὅλης 
ΩΝ ) “- ω τῆς ἐχκχλησίας. ἀσπάζεται ὑμᾶς ᾿Ἔραστος ὃ οἰχονόμος τῆς 

18 Μι ἔαμπιοάδιθ Ὀυϊομῦ Οδ870]. αὐ. ΧΥ͂Ι, 21 Α {τ τϊθᾶθυ οἷπ. 
22 Ταϊγίϊαβ ἀϊθ παπαβοιτ, Τοχίαβ ΟἿ,. 

ἀοΥ ΤΙΧΧ, [Ιἢ ἄθη ρούβομθη ἰοχύ Καπὶ 6ὃ5. ΟἾΠΘ Ζ 016] 8 ἄθμι Ἰαἰεϊπὶ- 
ΒΟΉΘΠ. ---᾿ 1000] ψαλῶ --- ΕΟ Ω» 53001|105 65 νὸὺὺ τῷ ὀγόματί σου. 
11 41}10}] λέγεν ΒΗΕΡΟ ἀοἔρ βαρ --- (61 δίῃ ΑΟῚ, γρ Απιθχϑί. -- 
ἔγϑυ]8}} τὸν κύριον ἃἂπι ἀϊθθοὺ 58[61190 δ'η ΑΒΌΕ ἃ 6 σα ΙΡἢ νρ Απιρυβί. --- 
ΥΟΥ πάντα. -- Παπ]αῖπα} ἐπαιγεσάτωσαν δῖα ΑΒΟ -- ἐπαινέσατε. 
12 τοὶ ΚίποΡ} ἄρχειν, νοι πίδομαπρ ἀθ πος σαηχ ΚΙάσθη οΥΙΘΟΒ ΒΟΉ Θὴ 
βίσαοίυτ. 18 Ἰυθαΐπα:5] τῆς ἐλπίδος; Ἰαθαὶηθ πὰ ὨΪΟΥ, --- [Ὁ11}8] ἰχν δ 
1] αῖσοβ [θα ]8] πληρώσαι ὑμᾶς πάσης χαρᾶς δῖα ΔΟΒΕῚ, 16 σιοὶρῃ 
γρ -- πληροφορήσαι ὑμᾶς (ἐν) πάση χαρᾷ ΒΕ. ΧΎΪ, 21 ΙΒΕΞΌΙΠΙ 
᾿Ιάσων, νρὶ. ᾿Αϑβαῦτη --- ᾿“σούμ Ἐάν, 1,19. Απὶ 50] 0586. [ἰροπ ὈΤΕΕ 
αατῇρ ἴησα: χαὶ αἱ ἐχχλησίαι πᾶσαι τοῦ Χριστοῦ. 28. «]]αΐοβ αἰϊο- 
Κ]681018] ὅλης τῆς ἐκχλησίας δῖπ ΑΒΟΠῈ ἄἀο ἂπὶ Απιρυβϑί, τῆς ἐχχλησέας 
ὅλης 1, -- ὅλαι αἱ ἐκκλησίαι, ὅλη ἡ ἐκκλησία. 



ἌΝ "ὰ 

“ἢ ᾿ ᾿ 

πα δΠΠτὉὺπτ -- ΨΥ ῸΣ δδ. Φ ; μ 

ο΄ Βαστρβ 78} Οαγίτι5 δὰ ὈΙΌΡαγ. 34. δηδὺβ ἔγΔῸ]1Π5 ὉΠβαυ 5 18. 6 
». ᾿-- τ . ᾿ ᾿ ΩΝ Ν᾿ 

οςςς Χηρβίδαβ Τὴ} ΒΤ ᾿χγα ἈΠ] η1ἃ. ΔΙΏΘΗ. ὌΝ 
Ἢ θὰ Πιυπηοπῖπι ἀϑύα!. Α ΤῊΝ νὴ 

» : - 5 . ξ ἢ τῶν 
θὰ Βαμηοπῖηι π}6}}} ἰδῦ 8. ΚΔα ΡΟ η. τ ϑην ες 

ὃ ΠΝ οςο[ο 6 Ὸ6Φ Ὁ Δ ὍοΕὸοέ  ΠΠπ  ΎΒΒ ΚΚΕΥς 

Ν᾽ ᾿ ν ͵ ς ᾿ ’ ς ,ὔ τ᾿ , ἊΨ 

᾿ χεόλεως χαὶ ΙΚούαρτος ὁ ἀδελφὸς. 24 ἢ χάρις τοῦ χυρίου ᾿Ν ἣ 
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ πάντων ὑμῶν. ἀμήν. ΤῊΝ 

Εψ τ ΔΟΧας 
ἘΠῊΝ 

24. Ἰοβιυὶβ Χυϊβίαιϑ) ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ --- (0}0 ἴθ ΕαΓρ. --- πὰρ ἡμανα 
ΔΗτΐπ ἱζυδταπ]8} μετὰ πάντων ὑμῶν; ἀἴο ἅἄπδογαπρ' 495 ροὐϊβομθη ἑοχ8θ ὁὃ 
βίδιητηδ δὰ85 ΘΔ]. ΥΙ, 18. --- Το φΆΠΖΘ γὙ6 18 [610 ἴπ δῖπ ΑΒΟ δὰ ἃ ὁ Ὁ ΤῊΝ 

Ιῃ δῖη ΒΟΕ ἀθἢ νρ Απιθυδὺ [Ὁ]ρθὴ ΠΙΘΥ ΠΟΘ ἀγοὶ νοσβο; [, Παύ αν στὰ 
ἀἰθβθὶ θη πὸ ΧΙΥ͂, 28, Α δὴ Ὀοϊάθῃ βίβ]θη; 5816 ΘΠ] 6 ρΆΠΖ, Ψὶ]16 ΕΪΘΓ, ὦ ΦΑΝΝ δ᾽ 
ἰπ ΕῸ Ρ. ὉΣΥῊΝ 

Πὶθ ογβέθ ἀπέθυβομσν ἄχ υπιοπὶπι ἀϑίδυῃ πρὸς Ῥωμαίους τ- ὁ ὃΘϑ98ὋὙὋἈὨ 
λέσϑη ὃπᾶοί 510} ἱπ αι, ἀ16 χυοῖϊίθ ἀὰ Βπιπηοπῖπι πη0}}} δῦ 5 Κϑασθθο ὃ ΕἾ 
πρὸς Ῥωμαίους ἐγράφη ἀπὸ Κορίνϑου ἴπ Β505. ΤΩΝ 

ἈΦ Π λ ἵ τὸ ΦὉΥΥ ιν 



θη Και ΠΡ πη Α. 

Ι... 12 1κ τὰ Ῥαυδαβ, 10 [Κα Αρδα]]οη8, 10 1Κ Κϑἤπβ, Ὁ 

1κ Χυϊβίαιβ. 18. αἸβ4411105 ἰϑὺ Χυιδύαδ᾽ 1081 Ῥάν]ὰθ 88 τ1ἃ- 

Π08 ΥὙᾺΠΡ 1π ᾿χγᾶϊᾶ, ΔΙΡΡᾶὰθ ἴῃ πϑιηϊη Ῥαυ]αὰθ αἀδαρϊαδὶ 

γΟϑΘΙθῦ 14 ΔυΠΠι40 οαΡᾶ 6] δίῃπομπη ἰζγᾶῖϑ΄ πὶ αδαρὶαᾶ 

ηἶρὼ Κυϊβρα 188 Οαδἷπθ ; 1ὅ 6] ῃγὰβϑ πὶ 4]|ρὰ1 βαῦύβθὶ ἴῃ πιρὶ- 

ΠΆΤΊΤη8 ΠϑΙηἾη ἀδαριαθα]αθ. 16 1 ἀδαρίαα ἃὰκ [80 βδΠ8 

1, 12 (ἕκαστος ὑμῶν λέγει) Ἐγὼ μέν εἰμι Παύλου, ᾿Εγὼ δὲ 
2 Ν ᾿ - Χ Ω 

.Απολλώ, ᾿Εγὼ δὲ Κηφᾶ, ᾿Εγὼ δὲ Χριστοῦ. 18 μεμέρισται ὃ 
, Ἀ - 2 “ἢ ς Α ἰΑ “- ὟΝ υ Ν 2.258 

Χριστός; μὴ Παῦλος ἑσταυρώϑη ὑπὲρ ὑμῶν, ἢ εἰς τὸ ὁνομα 

Παύλου ἐβατιτίσϑητε; 14 εὐχαριστῶ τῷ ϑεῷ ὅτι οὐδένα ὑμῶν 
δ ,ὔ υ Ν ᾽ ᾿ Ὑ 79 «! ᾿ Ψ᾿ ο! 

ἐἑβαπτισα εἰ μὴ ρισττον καὶ Γαῖον᾽ 1 ἵνα μὴ τις ξἰπῃ τι 
5 ἈΠ ΓᾺ δὴ 7 2 ῇ ΒῚ Α Ν Ν "ν -Ὡ 

εἰς τὸ ἐμὸν ὁνομα ἐβαήττισα. 16 ἐβαπτισα δὲ χαὶ τὸν Στεφαγνᾷᾶ 

16 Ῥυποηδύζοκο ἀθ5. ογβύθῃ ΚΟΥ ΠΟΥ τ] 65. βιπμα ἴῃ Ατὴῦτ. ἃ ἀπᾷ 
Β οὐπαϊίθη, Α θη 1, 12 --- 25. ΤΥ͂, 2 --12. 0, 8----ΚἹ, 1. ΥΙ1, 85---28. 
ΥΙΠ, 9---Ο  , 9. ΙΧ. 19--  , 4. ΣΧ, 18 --- ΧΙ, 6. ΧΙ, 21 ---δι. ΧΗ, 1τ0-- 
2. ΧΠῚ, 1---12. ΧΙΥ͂, 20 ---27. ΧΥ͂, 1---8ὅ. ΧΥ͂, 40---ΧΥΎΥ͂Ι, 11. ΧΥ͂Ι, 
28. 24. Β οπηίπηᾶ! ΧΥ͂, 48 --- Υ͂Ι, 24 (50}1.858). Βοιάθῃ πᾶπαβομτι θη ρ6- 
τηϑίηβδιῃ ἰδ ΧΥ͂, 48 -- ΧΥΙΪ, 11. ΧΥΙ, 28. 24. Ἐυπαϊίθη 1ϑὺ οὐνγα8 ΡΟΣ 
αἴθ Βϑ{{6. 

Ι, 12. .18 Ῥαν]δαθ, ἀ106 απ βου Ῥαν]ὰ8. 18. 18ὐ ἸΧτ δία; 180 1δ 
ἌΡΘΥ (Θ᾽ Ζ6116 πϑοῃρθίχσαροῃ,, ὙΓΔΒΥΒΟΠΘΙΠ]1Ο ἢ. ΔῈ 0) ΧαῦΒ; ἀοοῖ δύ Ἰούχίθυθβ 
ὑγοτί γο]]1ρ ΘΥ] ΒΟ θη. 
.-.-.-Ὡτττττ:ιιιιι΄΄΄΄΄΄Π΄Π΄ῤΠ΄Π΄΄ἷῆ΄Π΄τ-τ͵τ΄΄΄΄΄΄΄ἷ΄ΠπΠ΄“ἷΠΠπΠστυῦουσῦσσ.τ΄ς-.---ς------ς-------. 

Ι, 18 ἀδυρίᾶαϊ γο8961}} ἐβαπτίσϑητε , ΟὐοΥ 50]]1οὺ ἴῃγ --- ροίδυ 
ΜΟΓᾶρη δοίη δ Ἐθηβο βίθῃύ πὶ 2. ΑἸ 4θ οἰηθὰ ἀορροιίοι ἔτᾶρθ (ΟΥ ὁοη- 
ἤυποίν 11 Ο. 1, 17 ἴθαϊ δυο 101 015. Ὀταμύα ἀἰρθαι Ῥαΐοθὶ τοϊΐο, ὈΪ 16 1κα 
Ραρκήαυ ο ΧΙ, 85 Ὦν8 ἱπῖηα ἔπισια ραΐ 161} [γὰρ᾽] ἀα] δα ᾿ταηα δ 1 Ὁ, 
ΙΧ, 1 Ὦναβ 88{}1} νοϊπαίγ γα 781} αἰκγδῃ Ῥ1Ζ6 πἱ πιδί͵αὶϊ" Κ΄. ἀῦοῖ 1100, ΧΙ, 29, 
16 1Κ] συροβοίχί. --- 40Κ] δέ, πῖθ Χ, 20; αι δύ ὨΙΟΥ͂ ὑπρδ58οηῆ. --- 
Βιαϊπᾶὰ8] Στερανῶ. 5. ΧΥ͂Ι, 15. 17. -- ραάαικαπθ] οἶχον ; δδάδαϊα --- 
ΘΟΙΩΙΏΘΗ5815, Ζὰ ἀδυμίβ, 5. βοῃ1Ζ6 Ὑ ὕυύου θη, οὁ5. ἰδ ἅπαξ εἰρημένον. 
- Ραία ΔηΡαγ τὸ λοιπόν Βα --- λοιπόγ; ΡΥΔΟΙΒΙΩ.Β, ΟΡ 5105). Δ 0 ἢ 
1 Ὁ. ΧΙΠ, 11. ἘρΡῃ. ΥἹ, 10. ῬὮΙ, 111,11 βπάοί. --- οἱ αἰηπόθυπ ἀδὰρῖὶ- 
ἀοα]α.} εἴ τινα ἐβάπτισα; ,58. 10} --- ροίαι! ἄξι᾽; τενγὰ ψὶθ ΕΘ ἀ9 
ἔς --- τινὰ ἄλλον. 



Ι Κοιϊπίμον 1. 87ὅ 

Θἰα! πα ι5. σα ἀΔΌ απ. Ραΐὰ Δ Ραν πὶ γαϊὺ οἱ ἃἰμμομη ἀδιι-- 
Ρἰἀραάϊαι. 117 πὶρΡ Ρὰῃ ἰπβαηαϊάα. τἰκ Χυϊθῦαθ ἀδαθ] ἢ αἷς 

γὩἸΔτ Θυ]αη., πὶ ἴῃ Βηπ οῖη γα} 18, οἱ πὶ ᾿Ἰαυβ)]αϊάαι ρα ]ρὰ 

Χυιβίδαβ. 18 πη Ραΐὰ γασταὰ ρα] οῚηΒ Ραϊη [ΓᾺ] ΠΒΠ ἃ 8 1 

ἀγα ρα ἰδῦ, 10 Ραΐϊηὶ σθαι ἀλη Ἰ ἢ8. ΟἿ Ρ5. δῦ. 19. ραμηθ- 

1} ἰδὲ ἃὰκ: [γλα]βί)α. βηαὐ θη θ᾽ 16 Βα γπ6, 78} ἔγοοη Ρ]Ζ6- 

[τοάδπθ πβκίαβϑα. 20. Ὦγὰ Ππαπαπρθῦ ἤγναΥ ὈΟΚΆΓΘΙΒ ὃ ΠΥΔΙ 

ΒΟΚΑΥΘΙΒ. ΡΒ ΑἸΥῚΒ ὃ πὶ ἀγαϊὰ σαντα σὶρ παμπρθὶη Ρ15. [α]ν- 

Ὠγαυσβὴ 21 πηΐθ ἃὰκΚ ἴῃ παπαπροίὶη ΟἹ Ρ8. πὶ αἰΠπιηπαῖϊα 88 
ἕαϊτηντιβ Ραΐϊγ ἢ. Παηαἀπροῖη. ΟΡ, οὩ]ΘΙ Καϊα ρα ῥα ΡῸ 

ἀγα! θα ΡΊΖ05. γα] Θ᾽ Π 18. ΘἙ Πα 5] 8) βᾶη8 σὩ] Δ] Δ ἢ (Δ Π8. 

25 ἀπἴθ Πιάδῖοὶβ ἑαῖκηθ ὈΙα]απ, 10 Κυοκοβ. Πα ηα προ] 801 - 
απ, 28. 1} γϑὶβ τη 61] ΠῚ [68π ἀΒΠΥ ΔΙ] ἀδηδ, [ΠΙᾺ] ΟὩΠη81- 

οἴχον" τὸ λοιπὸν οὐχ οἶδα εἴ τινα ἐβάπτισα. 11 οὐ γὰρ 
ἀπέστειλέν με Χριστὸς βαιτίζειν αλλὰ εὐαγγελίζεσϑαι, οὐχ 
ἐν σοφίᾳ λόγου, ἵνα μὴ χενωϑῇῆ ὃ σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ. 
18 ὁ λόγος γὰρ ὃ τοῦ σταυροῦ τοῖς μὲν ἀπολλυμένοις μωρία 
ἐστίν, τοῖς δὲ σωζομένοις δύναμις ϑεοῦ ἐστιν. 19 γέγρατιται 
γὰρ ᾿Απολῶ τὴν σοφίαν τῶν σοφῶν, χαὶ τὴν σύνεσιν τῶν 
συνετῶν ἀϑετήσω. 20 ποῦ σοφός; ποῦ γραμματεύς; ποῦ 
συνζητητὴς τοῦ αἰῶνος τούτου; οὐχὶ ἐμώρανεν ὁ ϑεὸς τὴν 
σοφίαν τοῦ χόσμου τούτου; 21 ἐπειδὴ γὰρ ἐν τῇ σοφίᾳ 
τοῦ ϑεοῦ οὐχ ἔγνω ὃ χόσμος διὰ τῆς σοφίας τὸν ϑεόν, 
εὐδόχησεν ὁ ϑεὸς διὰ τῆς μωρίας τοῦ χηρύγματος σῶσαι 
τοὺς πιστεύοντας. 22 ἐπεὶ Ιουδαῖοι σημεῖα αἰτοῦσιν καὶ 

Ἕλληνες σοφίαν ζητοῦσιν, 28 ἡμεῖς δὲ κηρίσσομιεν Χριστὸν 

21 πὶ υἱκαηπαῖάα αἴθ Πδηἀβοῃτυ, πὶ Κυππαῖάα Ο1,. 

11 Ἰατπβ]αϊᾶαυ} χεγνωϑθῆ; Ἰαυβ]ᾶτι ΠΌΤ ΗΘ ἴπ ἀϊθβοπὶ βίππθ; Ἰθάσοῃ 
5] Δτι5].π --- χεγοῦν ῬῺὮ]]. 11, 1. 18 Ραΐπι] τοῖς (1); 65 161 μέν. --- 
παπίβαμαλι} σωζομένοις ΕΟ οὗρτ --- σωζομένοις ἡμῖν. 20 50ΚΚΑγ618] 
συνζητητής; συνζητεῖγ αἰδριιίατο. --- π|] οὐχί; πὶ ἱπ ἄθΥ ἔταρο ΠΣ πὰ, 
νΐ61,Ο. ΧΥ͂ΤΙ, 18. 21 ΔΚ] γάρ -- [681 ἴῃ ΕῸ. ---- ρ]οι καῖ α ρῚΡ4] εὐδό- 
χησεν ὁ ϑεός, γουρὶ. 1 Τηθ85. ΠΠῚ, 1 ρα]οικαϊα υπ86 εὐδοκήσαμεν, [1 Ὁ. 
ΧΠ,, 10 πιὶβ σα ]οῖ καὶ εὐδοχῶ. Ἐ6Θ Ππαροη ἴον εὐδόχησεν τῷ ϑεῷ. ΤιαΠοΣ 
.ἄσππ ἀἴονγο] ἀϊθ τοὶ ἀσγοῃ το Ὑγοῖϑμοῖί Οοὐύ ἴῃ 56 ΠΟΥ ὙγΟΙ5Πιο10 πού 
εὐκαππίο᾽. 22 υὑπί6}] ἐπεί Ἐ6 ([ρ) --- ἐπειδὴ χαὶ. --- ΚυρΚΟ5] “λλη- 
ψὲς, 5. Ζὰ Χ, 92. 28 Το58] Χριστόγ 4116 ρτίθοῃ. 1αΐ. μᾶπ βου] οι. --- 
Τυδαϊατη} ᾿Ιουδαίοις; 95 610 μέν, πῖθ 12 π80}} [Κ. 

- - “ 
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261η, 1 Ρίυθαουθι ἀγα]ρᾶ, 24 10 βαΐπιὶ σαβοάδιη [Ιὰἀαΐθ 
788 ρίπαο Χυϊϑύπ. σα 5. τηδηῦ 18} οῸ 5. πᾶπᾶπροὶπ; 206 πηΐθ 

80 ἀγα! ρα ΟἽ Ρ5. ΠδηἀπροΖθὶ τηϑηηδιη. .. 
ΙΝ, 2... οἱ ᾿γὰβ ὑπρρῪβ Ὀϊρι αι. 8. ΔΡΡδῃ 1η18 ἴῃ 

ΤΠ Ϊβ.1η ἰδῦ οἱ 8] 2018. ἀββο] δα ΔΙρθαα ἔπι τη Π}18- 

“Καιησηᾶ ἀδρα; ἃκθὶ 1} ΠῈ1Κ 5108 580Κ)]8; 4 πἷἢ γαϊῃὺ ἃὰκ 
ΤῊ. 51101η Π]ργαὶῦ, ΚΘ πἰ ἴῃ Ρδηηπιᾶ ργ ΔΙ ΠΟ] 085. ἱπὶ; 10 586] 

ἸΒΒΟΚΘΙΡ τὴῖκ, ἔγαθ]α δῦ. ὅ βᾷηπα πὰ οἱ ἴθ. Π16] πὶ βἰο)αΐῬ, 
αηὐθ αἸπηδ] [δ], 5861 18} φ] οὶ ὩΠπΙααρη Υ]α]χὶβ 18} 

ΒΑ ΠΠ61Ρ ΤὰΠῸ8 Παϊγίαηθ; [80 βᾶμ ΠμᾶΖθὶηΒ Ὑδῖ}1Ρ Πγδι]διη- 

29 

ἐσταυρωμένον, Ἰουδαίοις μὲν σχάνδαλον, ἔϑνεσιν δὲ μωρίαν, 
2 - - - ; 

24 αὐτοῖς δὲ τοῖς χλητοῖς, Ιουδαίοις καὶ “Ἕλλησιν, Χριστὸν 
- ,ὔ Ν - ’ ο Ν Ν - - 

ϑεοῦ δύναμιν καὶ ϑεοῦ σοφίαν: 2ὅ ὅτι τὸ μωρὸν τοῦ ϑεοῦ 
ω 2 

σοφώτερον τῶν ἀνϑρώτιων.... 
ΙΝ, 2... (ζγτεῖται ἐν τοῖς οἰκονόμοις) ἵνα τις πιστὸς 

ς - Ξ Ν ᾿ 3 Ὑλ , 2 ς ες ὁ ὁνοὕΑῦ, πὰ 9 εὐὑρεϑῇ. ὃ. ἐμοὶ δὲ εἰς δλαχιστὸν ἐστιν ἵνα ὑφ᾽ ὑμῶν αἀνα- 
“ὩἸΚΏΝ.. οἷς ν 2 ’ ς ,ὔ ) 3 3φ» γ Ν 2 

χριϑῶ ἢ ὑπὸ ανϑρωπίνης ἡμέρας" αλλ οὐδὲ ἐμαυτὸν ἀνα- 
,ὔ 3 νὰ Χ 2 - ,ὔ 2 Ἵ 2 2 , 

χρίνω. 4 οὐδὲν γὰρ δμαυτῷ σύνοιδα, ἀλλ᾽ οὐχ ἔν τούτῳ 
,ὔ ς Ν 2 ΄ , 2 “ Ν 

δεδιχαίωμαι" ὃ δὲ ἀναχρίνων μὲ κύριός ἔστιν. ὅ ὥστε μὴ 
- λ πρὸ χαιροῦ χρίνετε, ἕως ἂν ἔλϑηῃ ὃ χύριος, ὃς χαὶ φωτίσει 

τὰ χρυπτὰ τοῦ σχότους χαὶ φανερώσει τὰς βουλὰς τῶν χαρ- 
- 9 - - - 

διῶν" χαὶ τότε ὃ ξτταινος γενήσεται ἑκάστῳ απτὸ τοῦ ϑεοῦ. 

2ὅ ὨαπαπροΖοὶ; 26 ᾿ἰδύ οι] ΟΠ ΘΠ, 

24 10 Ῥαΐτμη ρϑὶδβοᾶδιμ) αὐτοῖς δὲ τοῖς χλητοῖς; αὐτοῖς ᾿ἰδὺ πιομί 
ἀθογβούχί, Τῃπ ΒΟ [θμ]0 τοῖς. ---- Ιαᾶαῖο  ᾿ΠΖουδϑαίοις (ἘῸ' τὸ νγρ) οἄον 
᾿Τουδαίοις τεὺ 2 ΤηδηΠ8 1} τῶν ἀνϑρώπων, σογίβίθι πιηρ' 10 ἴπ Κ΄π 
ΑΒΟΙ͂, -- ἐστὴν τῶν ἀνϑρώπων ὨΈΒΕῸΟ Ὁ νρ. ΠΥ, 2 ᾿γὰβ {Π]ΡΡῪ5] 
τὶς πιστὸς ἩΕαἐρ --- πιστός τις, οὔον πιστός πὸ εὑρεϑῆ. 8. ἄδρα] 
ἡμέρας, Ἰαῖ. ἀϊο; ἡμέρα ΐον ἴῃ βοπβύ πίομῦ γουϊκοιηπηοπᾶου Ὀθἀθαίξιπρ' -ες 
βουϊοῃύδίαρ. ὅ Ῥαππιι πὰ] ὥστε, 5. Υ͂, 8. --- Οὁ1] συρεβούχι, ἀἰϊοπί, νῖθ 
δυϊθοῦ. ὅπως, Ζὰ ΔΠρΡΟΙΘρΘ ] Ο 6. Δα γ ἀογιπρ; οΥἸΘΟ βομοα ἵνα οπί- 
ΒΌΥΙΟΔΥ 68. 8δὸ Μο, Υ, 28,. 1 ΟἍ, ΧΥ͂Ι,.16.. Π Ο.. ὙΠΠ, 7. δὰ,. τοῖν χούθης, 
ἀογίου δἰσυσίυν, ΤΙ, 1, ὅ. Ζυροποίχί δύ 65, ΜΠ. Πΐοσ, 64]. Υ, 16 ἅΡὈδπ 
θὰ οἱ δῃπηΐη ραᾶρραρ λέγω δέ, πνεύματι περιπατεῖτε; ἄοπι ἱπηροΓ ν 
ἰδῦ 65 Ζυροβοίχί ΜΙ, ΧΧΥΊΙ, 49. Μο. ΧΥ, 836 Ἰοὺ οἱ βαϊμναπι ἄφες ἔϑω- 
μεν, Μο. ΥἼΠ]|, 15 βαῖμνΡ οἱ αὐβαῖμνιρ ὁρᾶτε βλέπετε. Τπ ον Ὀοἀθιυύαπρ' 
νοι ὅτε ΠΔΟΝ αἰβαπ ἰδύ 95 χζιιροβοίχε Μι. Χ, 28. 42, πδοἢ βαϊῃνδῃ ---- ὅπως 
Μι, ΥΠΙ, 4. ΤΧ, 80. Μο. 1, 44; 5(οίβ υῖτᾷ 95. ποῖ νυἱ]]ᾶῃ Ζιιροδούχί, νγὸ 
τη Οααἱθοῃ, Ὀ]ΟΒΒΘΥ ΟΟΠ]πούν δίθῃύ: ΜΙ. ΧΧΥ͂ΙΙ, 11. 7. ΧΥΙΠ], 89. 1,0. 
ΙΧ, δά, ΧΎΪΠ, 41. Μὸ, Χ, δ1. ΧΤΙΥ͂, 12, ΧΥ͂, 12, --  ραϊλαμίο! 1] πύσαν 
[ἂν φωτίσει ἀπᾷ φανερώσει. 
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τη 6 ἢ} ἴγαπι σαρᾶ. 6. ΡῸ Ρᾶᾷμι, ὈΤΟΡΙ) 8, Ραϊγ Πρ] ΘΙ ΚΟ ἃ 1 Ὠ} 8 

7. ΑΡΔα] ΟΝ ἴῃ ἰχγαᾶγα, οἱ ἴῃ πρκὶθ ΘΙ. Δ10 ἱ αἴὰ] Ραοὶ 
σα Π16}}0 ἰδὲ {τὰ β]αῃ., οἱ αἰηβ ἴλπαν ἃἰηδηὰ ἃπὰ Δ Ραγαηὰ α{Ὁ]0- 

58 5 πὶ 51]. 7 ᾿γὰβ ἃ ΡῈΚ ἀββοκοὶθ γα} Ρᾶμ ΠαΡθα 5 

Ραῦθὶ πὶ πατηῦ ϑ᾽ ΔΙΡΡαϊ Ἰαθὰϊ ἃπαάηδιηῦ, ἢγὰ ΠΥΟΡΙΒ, 506 Π] 

ΘΠ Ι59 8. 1ὰ βαἀαὶ 5}Ὸ}; 1ὰ σα Ὀἰραὶ γα; ἵππὰ ἀπ 8 Ρὶα- 
ἀδποάθαιβ: 8} γαϊποὶ μ᾽ πἀδηοά θα 610, 6] 78} Ὑ6 18. 1215 1η10- 

Ρἰαἀαπομμα 9. τὰ ἃπκ μοὶ ρα ὑπ8 δραιβύδα Πη8 50661- 

βϑίδηβ βίαι Καῖ. σγᾶθυθ ἀδα θ ]]Δ 5, πἀπὺθ [αϊγγ 610} γααγρα]η 

Ρἰζαὶ τηδπαβθαδὶ ἰἃ ἢ} ἈρΡΟῚ πὶ 8} ΠηΔΠηδ τη. 10. γϑὶβ ἀγα ]αὶ 

- ) Ἂ ΝΥ ΧᾺ 

θ ταῦτα δέ, ἀδελφοί, μετεσχημάτισα εἰς ἐμαυτὸν χαὶ “Τπτολλὼ 
- , - Ἁ - 

δι᾿ ὑμᾶς, ἵνα ἐν ἡμῖν μάϑητε μὴ ὑπὲρ ὃ γέγρατιται φρονεῖν, 
, Ἀ “Ὃ - Ν - -μ« κε ἵνα μὴ εἷς ὑπὲρ τοῦ ἑνὸς φυσιοῦσϑε κατὰ τοῦ ἑτέρου. Τ τίς 

, , ΡΟΣ “Ὁ ΝΡ Ἀμροῦ, ᾿ΟΗΔΩΣ ᾿ ν 2) 
γάρ σὲ διαχρίνει; τί δὲ ἔχεις Ὁ οὐχ ξλαβες; εἰ δὲ καὶ ξλα- 

᾿ ; - ς ᾿ γ} , 2 Νὶ 
βες, τί χαυχᾶσαι ὡς μὴ λαβὼν; 8. ἤδη κεχορεσμένοι ξστὲ 

ἤδη ἐπλουτήσατε: χωρὶς ἡμῶν ἐβασιλείσατε:" ἡ ὄφελον ἤδη ἐπλουτήσατε: χωρὶς ἡμῶν ἐβασιλεύσατε καὶ οφδλο 
ἊΨ , ’ Ἁ ς - ς - ΄ - 

; ἐβασιλεύσατε, ἵνα χαὶ ἡμεῖς ὑμῖν συνβασιλεύσωμεν. 9. δοχῶ 
Ἢ ͵ - ΑἹ ΒῚ 

γὰρ ὅτι ὃ ϑεὸς ἡμᾶς τοὺς ἀποστόλους ἕσχάτους αττέδειξεν, 

ὡς ἐπιϑανατίους, ὅτι ϑέατρον ἐγενήϑημεν τῷ κόσμῳ καὶ 
»] ’ὔ Ν ) , «ς -" Ν Ἁ ,ὔ 

ἀγγέλοις χαὶ ἀνϑρώποις. 10 ἡμεῖς μωροὶ διὰ Χριστόν, 

θ Ρο Ρᾶπ ἀϊθ μδπαάβομυ τ, ἀΡΡὰπ ΟἿ... Ραϊσῃραϊοικοάα; 685 βίδμπᾷᾶ 
ΡδΙσ σα] Κοπᾶα (61,), ΔΡῸ. πὶ ἰδύ σδαιτί. 

6. Ραϊτῃ σα] κοα} μετεσχημάτισα , 10 ἢ ΠᾺΡ 6 ἀπηροδίαϊίοι δα το’, 
ἃ, ἢ. ΕΓ Βαΐ, τγαβ γὺὴ 8116Ππ ἸΘΉΤΘΥΙ Ρ8]Ὁ, ΠΌΤ γ0ῸΠ 510} πᾶ ΑΡ0]]05 ρ6- 
Βαρί; ΤιΑᾺΙΠΟΥ , 501] 0Πη65 ΠΔῸΘ ἰοἢ δῇ Τ]10}} πᾶ Α. ροαἀουίοί᾽, [πὸ βαϊσῃ 180 
Βοπβί αἴθ Ὀοαθυίΐππρ Ἃ(ΘΟΥ νουᾶπαθτγιιπρ πον ΠΔΟΠ ΘΙΒΡΆΤ. ---- ραηῖταδ!θ] 
μάϑητε ἘῸ --- μάϑητε τό. --- αἴαν Ῥαΐοὶ σαπηο 11} 150] ὑπὲρ ὃ γέγραπται, 
5. ἴ, 51. --- γα] η} φρονεῖν δ΄πϑ ΟΌΒΈΕΞΙ, --- [θ]0. --- αἷπ8 ἴΔ.1 δἰμδᾶπὰ] 
εἷς ὑπὲρ (ΕΟ χατὰ) τοῦ ἑνός, ἃ. ἢ. ὑπὲρ ἀλλήλων; 1 Τῇ. Υ͂, 11 οἶκχο- 
δομεῖτε εἷς τὸν ἕνα {ἰτητ]αῖρ αἰπμναυ) συ ἈΠΡΆΥ δηράταμα, γυϑυρὶ. ᾿δ. 
ΧΙ, δ. -- ἃπα ΔπΡβαγᾶπα)] χατὰ τοῦ ἑτέρου, ΔΟνοίομθπμᾶθ ποτίβίθ!]υπρ'. 
1 ἀἰρβδαὺ 1401} εὖ δὲ χαί; ἄἀδλθ σούδβομθ δονθίομοπα, ἄοοῃ βἰπηρθιηᾶββ. 
8 ναῖπμεῖ} ὄφελον (ΠΕ) οὔον ὄφελόν γεὺ 9 Ρο1] ὅτε δῖπ8 5 ΕῚ, -- 
ΓΘ ὨΪ βοπβέ. --- βρθαϊδίαη8)] ἐσχάτους ,416 Δ]]ΟΥροιυϊηρδίθπ᾽ ΠαΥΠΟΥ; 11 
Ἰεχίθ 65 ἀπάθυβ 88, -- ἐδ Ὀ]].Π5] ἐπιϑανατίους, ἄθια ἰοάθ ἄθογρθθθπ’ 
Ταέμου; ὈΡΟΥ ἀὰ86 σοίβοῃθ ποτ 8. ἴ.. Μϑυϑὺ ρ. 69, ἀ6Γ ἀα5 βιυ ῇχ 0178 - 
τηῖξ ἀθτ Ἰαίθι πἰβοπθη ὁπᾶσπρ ὈΠῚ γουρ]ϑιομῦ; [αϊγυθῖ 11 γομ ἰαἰτ νοι απ (απι- 
Βοσβρᾶμιοπ) δύ ἅπαξ εἰρημένον, αὶθ δ ἀλιβ.]] 18. 
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ἴῃ Χυιδίδαβ, 10 115 [γα] ἴῃ Χυιϑύαι ἢ συ] ΖῈ}} ρβᾶπ ππτηδῃςεὶ- 

αὶ, 10 1018 ΒΥΠ|81; 82} βᾶμ γυ]ρᾶραὶ, 10 γὙ6 15 ὉπϑυθΥδὶ, 
11 πὰ ΡῸ πὰ ἢγθ]ἃ 18} ΠΌΡΥΙΔΔΙ 1811} βααγΒΙ 441] 18} πδαδᾶδὶ 

1848 Κααπραύϊαδὶ 1411 ἀπραβῦοβραϊὶ 12 14}. .. 

Υ, 8... 7 ρεβίδιϊαα 506 Δ παν} γ7}8 ρβᾶπᾶ 5γἃ βΡαΐα σἂ- 

ἰδ] πη, 4 ἴῃ ΠΔΙΏ1η [715 ΠΠΒΔΙῚΒ [6515 ΧΥΙβύδ 8. ΒΘῊ Δ ἢ 

σαρΑρΟ Δ ἀ8) 1ΖΥ]8 18} ΤΠ] ΘΙ ΠΔΠΠ18 Δ ΠΠΊΪη., τη} πηδηῃ αὶ ἴγαι- 

}1Π85 ὉΠ58118 [65118 Χυϊδβίδιβϑ, ὅ δὐριθδῃ βᾶπᾶ ϑβυ8]θ ΚΠ 

τὰ - εἶ ΄ ᾿] ᾿- - «ς - 2 - ς - Ν ΠῊΝ 

ὑμεῖς δὲ φρόνιμοι ἐν Χριστῷ" ἡμεῖς ἀσϑενεῖς, ὑμεῖς δὲ ἰσχυ- 
, ς - 27 Ξ τ - ΛΝ, γὕὔ᾽ ἭΣΙ τα 27 Ὁ 

ροἱ" ὑμεῖς ἔνδοξοι, ἡμεῖς δὲ ἄτιμοι. 11 ἄχρι τῆς ἄρτι ὥρας 
χαὶ πεινῶμεν χαὶ διινῶμεν χαὶ γυμνιτεύομεν καὶ κολαφιζό- 

9 Ὁ Ν᾿ - -Ὁ- 

μεϑα χαὶ αστατοῦμεν 12 χαὶ (χοπιῶμεν ἐργαζόμενοι ταῖς 
ἰδίαις χερσίν). 

»] ΄“- 

Υ, 8 (ἐγὼ μὲν γὰρ ὡς ἀπὼν τῷ σώματι, τ“ταρὼν δὲ 
“- , Ὑὕ] Ἃ ς Ν Ν ο΄’ -Ὁ 

τῷ πνεύματι.) ἤδη χέχριχα ὡς τταρὼν τὸν οὕτως τοῦτο χατ- 
"ἢ ω Ω) ,ὔ - ,ὔ .ς ων τ - 

ἐργασάμενον, 4 ἕν τῷ ονόματι τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 
-- -“-᾿ Ὁ - ᾿ 

Χριστοῦ συναχϑέντων ὑμῶν χαὶ τοῦ ἐμοῦ πνεύματος, σὺν ν ) 
- ,ὔ - - Ρ] - - - 

τῇ δυνάμει τοῦ χυρίου ἡμῶν ]Ιησοῦ Χριστοῦ, ὅ παραδοῦναι 
Ξ - -" - ͵ - 

τὸν τοιοῦτον τῷ σαταγᾷ εἰς ὄλεθρον τῆς σαρχός, ἵνα τὸ 

10 ἔγτοάδὶ ἴῃ Χυιβίαι ὅ16 παπἀβοῃγ!, αἱ ἴῃ χϑὰ 1π ΚΙΘΊΠΘΥΘΥ ΒΟΒΥΤ, 
6504] 61 ΟἹ, ἴῃ ᾿Χυϊβίδι 6 810. 11 Ὠαρτγϊᾶδὶ, [ἀν Παρρυϊᾶαὶ 7}. ΥἹ, 88 
ὨΌΡΡΤΘΙΡ, ΥὙἹΘΙΠΊ8] ΠΌὮΤΒ. ἀπραβίο αὶ αἴθ Βδπάβοητη, ππηραβίοραμαι ΟἹ; 
Β. 20 τὺ: ΧΙ Ν 4: Υ͂, 4 Β15 ΒΙΘΥΠΟΥ 51:πὰ Ἃ16 Ζ611Θη π8Δ0 ἄἀθπὶ 5:ππ6΄ 
οἰηροίρι]ῦ, γο80Ρ. οἰπρουοκῦ; ἴθ ἀῦυῖροη (611 ἀοὺ Παμαβοισ 5᾽πα 416 
Ζ6116η ρἹΘΙοἢ ἸΔηρ ἀπά (16 ΔΌΒομηϊ [6 1π| 51ππη ἀαγοἢ ραπκίο ὈΘΖϑιοηποῦ; 
ἀοοῦ {6810 ἄἀον ραπκύ πδαῇρ' ἃ 261] ΠΒΟὮ]1188. 

10 νοῖζὰρ Ρᾶη] ἡμεῖς, ὉΡ βδη ζχυροϑοίζί, ὙΠ16 πΔΟΏΠΟΥ ἴπ Ὁ 
Ῥᾶη. 11 Βυρτιάδὶ 181}} Ῥδυγβι 41] πεινῶμεν χαὶ διεινῶμεν, ὈΠΡΘΥΒΟΠ]]Οἢ 
βίορῃί 4}. ὙἹ, 85 Ῥαπὰ ραρραηῃᾶδῃ ἀπ 115 πὶ Παρ ΟΥΘΙΡ 18} Ρᾶθᾶὰ ρδϊαυὺ- 
Ἰδηᾶδι ἀὰ τη15 ἢἰ βᾶιυβορ, Ὑρ]. Μί. ΧΧΎΥ, 42. 44 «ἰβαισβιρθ. Ὠ16 ρᾶγ- 
10] ΡΊθη. ΠαΌΘη. 510} ἂῃ 416 οοπδίχιιοίϊοθι γοὸπ 10 ΔΠΡΌΒΟΒ]ΟΒΒθπ. ὙΥ͂, ὃ Ραί8] 
τοῦτο ---- [010 ΕΒ τὸ γρ. 4 ππ588118] ἡμῶν --- [610 Α ὅϊη. -- Ιοϑαὶθ Χαὶ- 
βίαι5] ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ δῖπ ὈΡΕΟῚ, Τὶ νρ -- Ἰησοῦ ΑΒΠ1; ἂἃπ ἋῸΓ 
“υγοϊΐοπ 5(6110 [ὉΠ10 Χριστοῦ ἴῃ ϑὅι5 ΑΒ τά, -ὀ βᾶπαρ ραραρραπαδμι]) 
συναχϑέντων ; ϑ8τηα 0 Ρ]Θοπαβύϊβ0ῃ. ὅ βᾶπα βυδ)οιϊταμα} τὸν τοιοῦτον --- 
ας αὐτόν. --- Τοριι5] 7ησοῦ ϑἴη 1, ἃπὶ {0] --- [6810 ἴπ Β, ἄϊο ἄρυίροπ 
(ἡμῶν) ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 1 ἀπθοϊοοσα}} ἄζυμοι, ΔΌΡΥ ὃ ρδθοῖβίοὶ Ρ, νρ]. 
Παιιβ]αῃ ἀπ α ΠΔ1510η., Β. 74 π ἀπ 5. Ρ]01.. ---- ΒΗ ΡΠ. ἰδὲ ΔῸΣ ἀΠ|8] ὑπὲρ 
ἡμῶν ἐτύϑη 1, ϑ΄ης ραΐγο5 -- ἐτύϑη; Ρ  ΘἰΘἤμθπ 40. ἡγου βίο] πρ'. 



1 Κουϊμίμονυ ΥῚβ 9319 

ἘΠΕ Ὸ]Ρὶπ ἀὰ αἰδύθι παὶ ΘΙ Κὶβ. οἱ Δμση ραηἶδαὶ ἴῃ ἀαρα ἔγδι- 
ἢ π8 Ιϑβϑαϊβ. ὁ πὶ ρσοάὰ Ὠγοῦθα] ἰχγᾶγα; πἰὰ Ὑἱδα} Ραΐθὶ 161}}} 
Ὀοὶβεϊβ ΔΙΪὰ πὰ ααὶρ σα Ιδύθ θ᾽ 7 ὈΒΏΣΑΙΠΟΙΡ Ραΐα [Ἀγ Π]0 

Βοϊβί, οἱ βι)αῖβ ΠΙᾺ] ἀαῖρδ, βγάβνο 51} 10 ἀπ} 0615} 0 4] ; 18} 

ΔῈ Κ ρᾶβκὰ ἀπβατὰ ΒΗ] θὰ 8 δῦ [ἅ ἀπἢ8 Χυϊδῦαθ. 8. ΡᾶπηᾺ 

ἀπ] θ] πὶ ἴῃ Ὀοὶβύα [αἰγΠ] πη, πὶρ Ρᾷἢ ἴῃ ᾿αἰδύα ὈαΙνὰ- 

ὙΘΒΘΙΠΒ. Δ ἢ ἘΠΒΘΙ ΘΒ, ἃΚ ἰπ πΠ ΘΙ ϑίθ ἢ ΠΥ ΔΙ] ΠΊΘΙη8 188 58Π- 

Ἶ05. 9. σα] αι ἰχνὶβ ἃπὰ Ρὶχαὶ αἱρὶβύδα]οὶη : πὶ Ὁ] Πα ΔΙΡ 

ἰχυὶβ ΠΟΥδη, [10 πὶ βαϊῃηι ΠΟΤ 5 [αἰ να 8. ἀἸΡΡα Ραμ 

Ὰ] μαἼ Κατη 18} ὙἸ] απ ΙΡΡαϊ σα] ρ πὶ 5 Κα] ΚΙ ΠΟ μη], ππίθ 

ΒΚυ]ἀοοῖΡ Ρὰη τ8 Ραμησηα [αἰγιναι. ἀϑρασσᾶη. 11 ἴν πὰ 

ΘἝΤΊΘΙΙἀἃ ἰΧΥ15 πὶ Ὀ]απᾶδπ, Δ θὰ] ᾿γἃ8 ὈΤΌΡΑΥ ΠΔΙΠΠ148 51]8] 

Ἂ- -» ἡ - ς , -“ ,ὔ 3 - 7 Ν πνεῦμα σωθῇ ἐν τῇ ἡμέρῳ. τοῦ χυρίου ]Ιησοῦ.. 6 οὐ καλὸν 
- 2 ͵ -.- , 

τὸ καύχημα ὑμῶν" οὐχ οἴδατε ὅτι μιχρὰ ζύμη δλον τὸ φὺύὺ- 
χ - ον ,ὔ Ν Ν γέ ς! μῇ ραμα ζυμοῖ; 1 ἐχχαϑάρατε τὴν παλαιὰν ζύμην, ἵνα ἣτε 

ς »- 

γέον φύραμα, χαϑώς ἔστε ἄζυμοι" καὶ γὰρ τὸ πάσχα ἡμῶν 
“ Ἁ ς - ὴ ᾿] 49 Ὸ , 8 «’ « ἐζ Ν ΒῚ ζὺ ὑπὲρ ἡμῶν ἐτύϑη Χριστός. ὥστε ἕορταΐζωμεν μὴ ὃν ζυμῃ 

᾿ - "δὲ ΝΣ ζι λύειν Ν , χλ. 2 ἐζὺ παλαιᾷ, μηδὲ ἐν ζύμῃ χαχίας καὶ πονηρίας, ἀλλ᾽ ἐν αζύμοις 
εἰλι) ᾿ ’ ᾿' Ν "λ, 9 ,ὔ 9 27 ἰ ἐδ γ - ὲ στολῇ ἰλιχρινείας χαὶ ἀληϑείας. ἔγραινα ὑμῖν ἐν τῇ ξπιστολῇ 

Ψ -΄΄ , 

]ὴ συναναμίγνυσθε πόρνοις, 10 οὐ πάντως τοῖς πόργοις 
- - ΕῚ 

τοῦ χόσμου τούτου ἢ τοῖς πλεονέχταις καὶ ἅρπαξιν ἢ εἰδω- 

λολάτραις, ἐπεὶ ὠφείλετε ἄρα ἐκ τοῦ κόσμου ἐξελϑεῖν. 
11 νῦν δὲ ἔγραψα ὑμῖν μὴ συναναμίγνυσθαι, ἐάν τις ἀδελ- 
φὸς ὀνομαζόμενος ἢ πόρνος ἢ πλεονέχτης Ἰ) εἰδωλολάτρης ἢ 

6 πίιῃ ἅϊθ Βαπάβομυ δ, πὶ 61. 7 υϑῃγαΐποὶρ ἀ16 ΠΔΠαβο ΥΠ, ὰ8- 
Ἡταϊπαῖὶρ ΟἹ,. ἰαϊτπΐο; αἴθ Πδηἀβοσ Ἠαίίθ ἰδατηο, ἀοοῃ δύ ΑΘΥ ἔΘΏ]ΘΥ 
Ῥουϊομε σέ. 8. ἀυ]ρίαπι; 1 ΡΘΥ (Θ᾽ Ζ6116 πδοῃρθίσαρθι. Ὀδιγαυθβοὶῃβ [{1 
Ὀαϊνανοϊβοίπβὸ 5.), 1,60 Μϑυοῦ Ρ. θΘ08.0(. 11 ρϑπῃ)]1ϊ4α ἅϊθ Βδπἀβοῃγ, Βαϊ 
τηϑῖᾶα ΟἹ, Δἰρθαι [ΑἸ μα Κ86 ἰδέ ΌΘΙ (οΥ Ζ6116 πδοῃρθίσαρθῃ. συἱϊγα 410 
ΒαΠβο τ, γὙ1]νγ5 ΟἿ. ᾿ 

9 πὶ Νἱαπᾶαῖρ ἴ2 15] μὴ συναναμίγνυσθε Ὡϑὲρ ΜΙ κ-τὶ μὴ συνα- 
ναμέγνυσϑαι. 10 π|] οὐ; ἀδ8 βου Ὑογβίδπ ]10η6 πάντως [60810; [51 
Βαθθη χαὶ οὐ πάντως. --- ͵4}] χαί δ΄π ἌΒΟΒΊΡΟ ἀΐρ -- ἤ. - 5 κυ]46- 
ἂς 10} ὠφεέλετε -- Β ὀφείλετε. -- Ραη] ἄρα; 5, ἄθπη ἄδπη πιϊϊϑϑίο [Πτ ἃ118 
ἄορ νγεὶς Ποτγαυβρθῃθη᾽; ἐπεὶ ἑτέραν μὐροιμενηαι ἔδει ζητῆσαι ΟὨγγΒοθί. 
ΥΙΙ, 14. βίεμέ Ὧν ἐπεὶ ἄοα αἰρδραι. 11 51]41] ἢ; 80 ἸΟρῸΠ (48 ἢ ἀ0Υ᾽ 
Ὁπο ΑἸ 5 μτῖξ ἀπο} ἃ 6 Υρβ ἃυ5; ἔρ ,δυΐ᾽. γ1νὰ}] ἅρπαξ; γΥἱϊνα ἰδὲ 50}- 
βίαηῃϊίν, νρὶ. [,οβ. ΧΥ͂ΠΙῚ, 11. ---ὀ ηἱ καρ μαβτ με μηδὲ συνεσϑίέειν; μηδὲ 
»π1σ μέ οἰπτηα᾽ ἰδὲ ππρθηδι ἀρογβοίχί, 
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ΠΟΙΒ. ἀΙρραι [Πα Κ5. ΔΙΡΡαι οα]αραμπι 5 ΚΙ πο π 5. αἰρραα 
ΡΠ γααγ ἀβ. ΔΙρΡᾶὰ αἰαγιρκΊα ΔΙΡΡαα νιν, βδιητηδ βν 8} 6 Κα Τὴ, 

Πἰ Τ]βηηδίαηῃ. 12 ἢγα τὴκ 18} Ρβᾶπ8 αὐὰ 50] ἢ πἰπ ῬΔΠ8 

᾿Ἰηη8ἃ 718 5001} ὃ 15 10 Ρᾶπ5 αὔὰ ΟΡ 500]10. ἀϑῃ1η}1}0 βδπ8 

ἘΠ1]8 118. ᾿ΧΥ15. 5110 81. 

ΥΙ, 1 Οδάδιβ ἤνὰϑ ᾿ἰζγᾶσα ὙἹργὰ ΔΗΡαγᾶπδ βύδδ, Πα θα Β 
δύο]αη [τ8πὶ ᾿πυ] 811 18} ἢἰ [1Π81η... 

ὙΠ, ὅς. Ἰχγαγα ΙΏΪΒΒ0, πὰ μᾶὰ ὋΒ ΟΠ τ 

ἤν 6110, οἱ ἀπ θὶρ δὶ 511410 [αϑύδϑῃ 1841} Ὀ1α]8Π., ῬΆΡΤΟ θᾶΠ βδιηᾶΡ 

σαγδη 7}, 61 ἰ ἔγϑῖδαὶ ᾿σγαγα βαύδηδ, ἴῃ ἀΠΡΆΠΟΡΘΙΠ 815. ̓ Ζνἃ- 

λοίδορος ἢ μέϑυσος ἢ ἅρπαξ, τῷ τοιούτῳ μηδὲ συνεσϑέειν. 
ι Ν Ν 2, Ψ Ἀ 2» ε -Ὕ 

12 τί γὰρ μοι καὶ τοὺς ἔξω χρίνειν; οὐχὶ τοὺς ἔσω ὑμεῖς 
, Ν δ Εν α Ν - γΡ»ὕ,ὔἤ]} ἈΝ 

χρίνετε; 18 τοὺς δὲ ἔξω ὃ ϑεὸς χρινεῖ. ξξάρατε τὸν πονη- 
ρὸν ἐξ ὑμῶν αὐτῶν. 

ὙΠ Τολμῷ τις ὑμῶν πρὸς τὸν ἕτερον πιρᾶγμα ἔχων 

χρίνεσϑαι ἐπὶ τῶν ἀδίχων καὶ οὐχὲ ἐπὶ (τῶν ἁγίων)... 

ΥΠ, ὅ (μὴ αἡτοστερεῖτε) ἀλλήλους, εἰ μήτι ἂν ἐκ συμ- 
φώνου πρὸς καιρόν, ἵνα σχολάσῃητε τῇ νηστείᾳ καὶ τῇ προσ- 
ευχῇ, καὶ πάλιν ἐπὶ τὸ αὐτὸ συνέρχησϑε, ἵνα μὴ τιξιράζῃ 
ὑμᾶς ὃ σατανᾶς διὰ τὴν ἀκρασίαν ὑμῶν. 6. τοῦτο δὲ λέγω 

ΥΙΙ, ὅ Ῥιά]αη ἅ16 Πᾶπάβο σι, θιάδη Ο1., ῬΑΡΤΟῚ 10 Παπαβοιτ, 
ῬάΡτοΡ 61.. 

12 ἢγ8] τί; γάρ ἴ610. --- τὰκ] μοι; ουρᾶπχο Κατ᾽ ἰδὲ (61). --- 
188} χαί ὉΈΠ, --- [6810 ΑΒΟΚῸ τ νρ. 18 5(0}}] χριγνεῖ οὔον χρίγευιν --- 
Ἐ5Π17)107 ἐξάρατε δῖῃ ΑΒΟΘΊΡΟ τ νρ -- χαὶ ἐξαρεῖτε. ΥΙ, 1 Ὑἱϑτὰ 
ΔΙΡαγδηὰ} πρὸς τὸν ἕτερον ἂμ ΑΙ 6560 1 50616 ΘΕῸ 1 --α πδοἢ ἔχων: -- 
{γᾶτα} ἐσί, ποῦ ρὰῃμζ ροῆδι, ἄθηπ ἐπί ἰδ ΠΪΟῸΣ τ οοτᾶπι; ΕΌΘΥ βίο᾽δῃ 
νρ]. Ζὰ τι ΠΣ 0: ΥἹΌ Ἰγατα Π}1880} ἀλλήλους; γ0Π ΜΘ] ΟΒοῖα 
χοϊὑνοτύ Ὠϊθηρ ᾿ἱσναγὰ αδὺ --- πἰθᾶ βαὰ] εἰ μήτι ἄν; Ῥαὰ -ΞΞΞ ἄν, »γοτ- 
ἸΚΟΠΙΠΠΘΠ465 [Ἀ]18΄᾽. --- Ὦγο Ὦν6110] σιρὸς χαιρόν, νδαΐ ἰνροπὰ οἴπθ ἀθ. ζοὶ- 
(6π᾽, 8. ΧΥ͂Ι, 7. --- [αδίαπι 14} Ὀ1676 1] τῇ γηστείᾳ χαὶ τῇ προσευχῇ 51η8 
ΚΙ, --- τῆ προσευχῇ. - ῬΆΡτοι ΡῬαη] χαὶ πάλιν ,ἀαταιῇ ἀθοχ᾽. --- ΒΆΙΠΔΡ 
βαναπα]6}] ἐπὶ τὸ αὐτὸ συνέρχησϑε ΚΙ, (ἔξ γρ τϑυθυ πη] 1) --- ἐπὶ τὸ 
αὐτὸ ἦτε. --- πὶ ἔγαϊδαὶ ᾿σναγ} μὴ πειράζη ὑμᾶς; ῬαΥ ΕΟ Υ ρ πρίν , οἴπθπ 
γοπ ΘΟ ι᾽; ἔγαΐϊβαη δύ βοπϑὺ ἄθῃ δοοιιϑαῦν ὈΘῚ 510}. 
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γϊχοΒ. 6. βαϊὰΡ μη αἰἱρὰ σα Κα πα μ 8, πὶ ὈΪ ἰια]{]α]. {1} 

ΥἸ]]ὰὰ Δ]]Δ 8 Τὴ η8 Υἶϑὰ 506. τΪκ 5] θὰπ; ἃκοὶ ἢ γΔ}}11.}} 
ϑύθϑὰ σἵθα ἢ 1} ἔπ σα Ρα, 5. Π18 ϑγἃ, 5. Ί5 1} Βγἃ. 8. ἃ}- 

Ῥὰῃ αἰρὰ Ρβαϊη ἀπαθηϊάδηη ἃ} νυἱάπγοιη., ΟῸΡ ᾿ἰδὺ ἴπὶ, Ἰαθὰὶ 

πα βγ ἴκ: 9.1} 10] πὶ ρα θαϊπὰ 51Κ, Ἰπραηᾶδα; Ὀαζ120 

ἰδὲ δὰ κΚ ̓ πρὰπ Ρᾷὰ ἰησπμάπαμ. 10. 10 Ῥαΐϊπὶ ᾿ϊπροπὶ Πα αμη 

πα ὰ., πὶ [Κα ἃκΚ [τὰπ]ὰ, αἀθηδὶ [αἰστὰ ἃ η ἢἰ 5ἰκα  δῃ, 

11 0 Ἰᾶθὰϊ ραβκαιϊ δὶ, νἰϑᾶη. ὈΠΙΪπ ρα] ἀ8], ΔΙ ΡΡὰὰ ἀὰ ΔΌ]η 

ΘΙ ΠὩΠΠ]ἃ Αἰ γὰ ἀρ γ ΙγΡ]Δη, 18} ἀρὰ 40 πἰ ἔα] θίδη. 

19. 10 Ραϊπὶ Δηβαγαΐντη ἴΚ αἰρᾷ, πἱ [τῶτπ|ἃ, 1808] ἤναὰθ ὈΤΟΡδΥ 

“46 ἃἰρῚ ἀπρ]Δ θ] πη 1ἃ5. 50. ΘᾺ 1]Π]ὰ δῦ Ὀδαλη 11} ᾿Πη]ηΔ, 

ΟΜΝ ἢ ) ΔΝ , , ᾿ , ; ’ 
χατὰ συγγνώμην, οὐ χατ᾽ ἐγειταγὴῆν.  ϑέλω δὲ πάντας ἀνϑρω- 

᾿] ς ΚΊ Ὁ , 2 δ ον ΄ γ 
σους εἶναι ὡς χαὶ ἐμαυτὸν" αλλὰ ἕχαστος ἴδιον χαρισμα ἔχει 
5 - - ς . ο ς ΔΎ Έ ΣΕΥ ,ὔ Ν -" 2. ΔΛ 
ἔχ τοῦ ϑεοῦ, ὃ μὲν οὕτως, ὃ δὲ οὕτως. 8. λέγω δὲ τοῖς ἀγα- 

»- 2 - 

μοις χαὶ ταῖς χήραις, καλὸν αὑτοῖς ἐὰν μείνωσιν ὡς καὶ ἐγώ" 
) - ’ὔ 

9 εἰ δὲ οὐχ ἐγχρατεύονται, γαμησάτωσαν" χρεῖσσον γάρ γαμῆσαι 
ἢ πυροῦσϑαι. 10 τοῖς δὲ γεγαμηχόσιν παραγγέλλω, οὐκ 
μι Ν ) Ν ς “ -" 2 Ν 2 Ν Χ , 

ἐγὼ ἀλλὰ ὃ χύριος, γυναῖχα ἀπὸ ἀνδρὸς μὴ χωρίζεσϑαι, 
νὲ 3." δὲ ΠΥ ΉΣ. 97 ,ὔ γὕ υΝ -..- 3 ὃ ᾿ ᾽] 

ἐὰν δὲ χαὶ χωρισϑῇ, μένειν ἄγαμον ἢ τῷ ανδρὲ χαταλ- 
- υ -Ὁ 2 - -" 

λαγῆναι, καὶ ἄνδρα γυναῖχα μὴ ἀφιέναι. 12 τοῖς δὲ λοιποῖς 
2 ’ Ν - 7} 

ἐγὼ λέγω, οὐχ ὃ κύριος, εἴ τις ἀδελφὸς γυναῖκα ἔχει ἄσειστον 
- - - 2 ᾿ 

χαὶ αὕτη συνευδοχεῖ οἰκεῖν μετ᾽ αὐτοῦ, μὴ ἀφιέτω αὐτὴν. 

12 145 80 αἴθ Πδῃαβομυ, 18} 580 6). 

6. ρμακυππδη8] χατὰ συγγνώμην, ρακυππαη (511) --- ὑποτάσσε- 
σθαι, «150. ,3ΔὦὺἋ8 πδοιρΊθΙρ κοιύ᾽. 7 1Ρ ν]]ὰ} ϑέλω δέ δ151: ΑΒΟΡΙΕα 
ἱξυς -- ϑέλω γάρ. --- 8576] ὡς; χαί 610, ΘΌΘΠΒ0 8. --- ρ'θα Β4041}] 
χάρισμα ἔχει ΚΙ, --- ἔχει χάρισμα. 8. 1586] ΜῸ] χυρθδβοίχι, ψῖθ ἴῃ ἰΐ γρ' 
γ»θ5ὲ 11115᾿; ΠΞ23Ε ΚΙ, αὐτοῖς ἐστιν; οὕθπθο 9 (ΕΟ ρ χρεῖσσον γάρ --- 
χρεῖσσον γάρ ἐστι»). --- 8041] ἐάν -- Ο ἴὸ γρ ἐὰν οὕτως. 10 Ῥαϊΐπι 
Ἰϊαρσοτι Παϊῥατη}] τοῖς γεγαμηχόσιν, ,0η ἀἄυγοῦ 66 ρϑῃδιύθηθη᾽; [ἰπρὰ 
ποσὰ 1 Τίπι. ΤΥ, 8, Πα πὰ ὨΙΘΥ. ---Ο 46π81] γυναῖχα, δὐμᾶπρὶρ γοὸπ 
ἀπαρϊθᾶα, ἄασοσοι ἀθδπη (11) π8οὸ ἄθπὶ Οὐ θο 5 ῆθη, 11 1 16061] ἐὰν 
δέ; 68 Τ6 816 χαί. --- σάβαῃ ἀπ] ραϊάαὶ - σαραναῖγ ]απ] μένειν ἄγαμον - κα- 
ταλλαγῆναι ἘΘ ἴὸ τρ --- μενέτω ἄγαμος - καταλλαγήτω; υπ]ϊυραϊᾶαϊ Παΐ 
Β10ἢ. πΔΟὮ αθπαὶ ρσουϊοῃίοί. 12 1Κ 4α1Ρ4] ἐγὼ λέγω ΘΕΡΟΚΙ, τ νρ -- 
λέγω ἐγώ. --- αἷρσὶ] ἔχει; ἄθγ σομαποῦν ὑγθρθη ἄρΓ αὐῇοτάογαπρ ἱπὶ παὰρύ- 
Βαΐζο ; ̓Ἰποοηβοαμπθπΐ ζο]ρέ ἀαταυ 180 ἀπά ἴτπη [0]σο πάθη Ὑ0 186 αἱρ πᾶ 18. 
--- Ρο 46η] αὐτήν 4116 στίθοι, υπᾷ 16[. μαπἀβο νυ τ 6Π, 
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ὯΙ ῇθίαϊ Ρὸ 46; 19. 18} 468 8061 δῖ ἃθδῃ ἀΠρΆΪΔῈ]Δη- 
ἄδη 78} 88 ΨΥ} ᾿ἰδὺ θαυδη τὴ] 1], πὶ δἤθρίαι βᾶμπα ἃρᾶῃ. 
14 γνϑὶβαϊάδ ἰδῦ 46η8 80. πηρΡ ΙΔ] μοὶ ἴῃ ΔΌΪΠ, 18} σαγοὶ- 

Π41458 δῦ ἃθὰ 88. ὈΠΡῸΪΔΠ] Δ Π 618 ἴῃ 4ΘΠ8 1; ΔΙΡΡαα θᾶγ πᾶ ἰχγαχα 

ὈΠΉΤΔΙΠ]ὰ γΘϑθῖπδ, ἴθ πὰ γϑῖμὰ δἰπα. 16 10 [881] 88 πηρὰ- 
Δ 0] ἃ Πα 8. 5ΚΑ411}0 511, 5κδῖἋαἱ; ἡδὺ σδριγα 8. ὈΤΟΡαΣ ΔΙΡΡαα 
ΒΥΙΒΌΔΥ ἴῃ ᾿α 1 Β5Υ8] ΘΙ Καῖ τη. ὩΡΡᾶη ἴῃ σαν })ὰ ΡΟ ἃ ἀπ 

ΒΡ. 16 πγἃ πὺκ Καμμπῦ, αἷη0, 6] ἃρδϑῃ ρΠ85)159 δἰβραὰ 

γὼ Καηηῦ, σιμὰ, βαῦθὶ 46 βθίπμδ ρθη 5] 18 117 πἰ οἱ ἢγαϊ- 

Ν ᾿ ε! )) 7 γ7 ᾿ Ὦ - 

18 χαὶ γυνὴ ἥτις ἔχει ἄνδρα ἄπιστον χαὶ οὗτος συνευδοχεὶ 
- οΣΡΕΕΞ δ 2 Ν ᾽ὔ ν 

οἰκεῖν μετ᾽ αὐτῆς, μὴ ἀφιέτω τὸν ἄνδρα. 14 ἡγίασται γὰρ 
) Ν ἴων 

ὃ ἀνὴρ ὃ ἄπιστος ἐν τῇ γυναιχί, χαὶ ἡγίασται ἡ γυνὴ ἣ 
97 3 - 7 ΡῈ υ Ν » ν ,ὔ « - ) ΑἿΣ ͵ 

ἄπιστος ἐν τῷ ἀνδρί" ἐπεὶ ἄρα τὰ τέχνα ὑμῶν ἀχάϑαρτά 
2 - Ἂν ο’ , 7 γ Ν ς 2ὕὔ , 

ἔστιν, νῦν δὲ ἀγιὰ ἔστιν. 158 δὶ δὲ ὃ ἄπιστος χωρίζεται, 
) Ὡ [ς Ν 2 - 

χωριζέσϑω" οὐ δεδούλωται ὃ ἀδελφὸς ἢ ἢ ἀδελφὴ ἐν τοῖς 
΄ υ Ν γ 7 7 ς “Ὁ 5 ᾽ς ’ Ἀ 

τοιούτοις. ἐν δὲ εἰρήνῃ χέχληχεν ἡμᾶς ὃ ϑεός. 16 τί γὰρ 
“ Ἷ . ἈῬὲ ᾿ "ἷ ’, 2 , τ γ}ὔ γ 

οἰδας, γυναι, εἰ τὸν ἄνδρα σώσεις; ἢ τί οἶδας, ἄνερ, εἰ 
Ν - , «ς Ψ 

τὴν γυναῖχα σώσεις; 17 εἰ μὴ ξχάστῳ ὡς ἐμέρισεν ὃ κύριος, 

16 Καππύ 416 απ ἀβομτ  ὠνγθίτηαὶ, Ἰκαπύ ΟἹ,; βοπϑὲ ἢπαθί 510} Εἰϊηΐς- 
ΤῊ8} Καπῦ, αἷπο, 416 Π8ΠαΒΟ τ αἴποπ (πού μὰ αἰποη Ο61,), 5. Ζὰ Ὁ]. 
ΠῚ, 258. ρα 5718 ἅ16 Πδπαἀβοησ , ρδπ85]15 ΟἿ, ΕΣ Πρ Ὀ]1ΟΠ.65. ρα π88]885 
ΔΟΥ ΒδΠαβοητι. Ἡθγηθ βο; σι δύ σαπδ5]8 18, ΘΠ. ΔΗΒΡΥΘΟΠΒΠΉ6, ΔΌ6Υ πού 
πούνγομαϊρθ ἅπαθυηρ, 8. Ζὰ 12. 11 δἰμῃναυ]αίορῃ ἀ16 Βδηἀβου, ΟἹ, 
ΔἰΠ ΠΥ δΥ]ΔΠ 0} [ὯΣ ΔΠΡΘΌΙ1ΟΗ 65. Αἰ ΠΥ ΔΙ] ΖΟΙ ἀοΥ ΠΔΠπαΒΟὨΥΠὉ. 

18 8061] ἥτις --- Π:ΕᾺ [10 γρ εἴ τις. --- Ῥᾶπα 808] τὸν ἄγδρα --- 
αὐτόν ΚΙ,. --- ραν]7ὰ 151] συνευδοχεῖ, 50Π Δ 0 6. ἔουπι, γαμγοπά 12. ἴπ 
ΟΥ̓ πᾶ μι! ]0Π θη Ῥάραῃρ, ΒΆγ117ἃ βύαχϊς 18. 14 γϑιπῃαϊᾶδ 15] ἡγίασται, 685 
[610 γάρ. -- ἴῃ 801η] ἐν τῷ ἀνδρί δ1η Π5ΚΙ, γ᾽ ῬῸΥ γίχσαμη Πάρ]οχι --- 
ἐν τῷ ἀδελφῷ. Ἰὴοπ 8εΐ2 ἡγίασται ἡ γυνὴ ἡ ἄπιστος ἕν τῷ ἀνδρί 
(ἀδελφῷ) ΒαθΘη 4116 ρ ῖθοι, αὐ. Παπἀβο θη ἃπ ΖυΘΙἴοΥ 5061]. 15 5καὶ- 
441] χωριζέσψύω; ἄθοι ἀὰ5 σὰ οτράμζθηαθ 511. 8. σὰ ἤο. ΧΙ, 2. --- π18] 
ἡμᾶς ΒΏΕΒΕΟΙ, Β᾽π8 τὸ νρ - ὑμᾶς. 106 Ὦνὰ πὰ Καπη] τέ γὰρ οἶδας; 
πῦϊς ΞΞΞ πὰ, 8. Μὸ. ΧΙ, 9 Ῥγα πὰ ἰαυ͵]αὶ, 5. ΧΎΤΠ, 81. -Ξ' ῬΆ[81) 
εἶ; Ῥαΐοθι δῦ ΘΌθηΒο ψθηΐρ ἱγαργοσῦ 16 ὙΟΥΠΘΙ οἱ, βοπᾶριμι Ποίβδῦ., ἀδ885᾽. 
--- 46 Ρεπ8} τὴν γυναῖχα; Ῥοὶπα χιροβοίψί. 17 πὶ 61] εἰ μὴ; αἴθ ἄδθον- 
βοίχαηρ' δύ πγυουβί πα] 10}, ὑγὰ8. ποῦ χὰ γϑυχιπᾶθιτι, ἀὰ 416. 8[6110 Διο}. 
ΠΘΌΘΤΘΗ Ἰη ογργοίθῃ. Ὑ101 Ζὰ ΒοΠαΠοπ. ρθμΔομ Παί. ΝΆΘΝ 46 ὙΥ οὐΐθ ἰὐϑόων 
εἶ μὴ οἷπθ οἰ πβομτδμϊκιηρ Ζὰ ἀο1η Βοἀδη]ζοι Υοη 1ὅ ΠΑ ΠοΙδϑῦ , παχ᾽. 
μα ΠοΥ 8161 Ρ΄ΘΠΠ ἐ185 » ἀοοῃ᾽. -- ρῸΡ - Ὁ} ὁ χύριος --- ὁ ϑεός; ΚΙ, ὁ 
ϑεός --- ὁ κύριος; ἀπε Οοὔϊδομο αυνγοῖοῃι πᾶ. --- ἴῃ μγαυ)αίο}}] ἕχαστον; 
ἀδ5. προιίύσαμι γοη ὈθΙάθη ρΌ ΒΟ] ΘΟ ύοσἢ ᾿᾽ΘΠΙΘΙ ΠΒΔΠῚ, ---- ἴῃ Δ]] τα αἰ ΚΕ] θθ]οπι] 
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1 Κουϊίμπον ΥἹΠ]. 8ὃ 

Ἰδιασθὴ βγάθυθ σα! 1 σα}, ἃἰπη γα )]αῦο ἢ ϑγᾶβυθ σα ΡΟ ἃ 
σῸΡ, βγὰ φσασραϊ. Ἰὼ} βγὰ ἴῃ ἃ]]αϊὴὶ ἃἰ ΚΑΊ] ΘΆ] 0) ἀπαθὶπαδ. 

18 Ὀἰτηαϊ δ η8 σα ΡΟ. νὰ} ᾿νὰϑ, πὶ γα Κ]αϊ; τ} [αγἃ- 

ἢ]1}ὰ ΘΆΙΆΡΟΡΒ νὰ} ᾿νὰβ, εἰ Ὀἰμηαϊαϊ. 19 μαᾶΐα Ὀϊηχαϊῦ ἢ] 

γα ὐβ. ἰδῦ, Ἰὼ Ραΐα ἰααγα }}} πὶ γαϊηὺβ δῦ, ἃκΚ [ἀβυπθη)ὰ 

ΠΑ ΡΞΠΘ. σα Ρ5. 320. Βγαυ] χα ἴῃ ἸΔΡΟμδὶ Ρ᾽ χα ϊθὶ ἸΡΟΡ5 νὰϑ8, 
ἴῃ Ῥὶζαὶ 5171]. 21 5ΚαΙΚΒ σΆΪΑΡΟΡΒ γαϑῦ, πὶ Καγοβ, ἃἰκθὶ βδ8}- 

Ἰαθαὶ τηὰρὺ ἔγ618. να γρὰῃ., τηὰὶβ ὈΓαΚΘΙ. 22. 8861 δ ἴῃ [τὰὰ- 

πῃ δαϊξαπβ ἰδ βΚα 15, [τα]οΐβ γα} 15 δῦ; ΒΦ] ΘΙ ΚῸ 886] 

ἔγϑὶβ μαϊζαα, 5Κα}]Κ8 ἰϑὺ Χυϊβίαιιβ. 285. γαῖγθὰ ρα]Δ ΔΙ Πὰ 
ἘΒΌΑ αἰαὶ 5᾽] 0: πὶ Ὑαὶν θὰ} 5ΚαΙΚΟΒ. τηδηηᾶτη. 24 ΠνγΔΙ]1ΖᾺ} 
ἴῃ ΡΠ ΠΊΘῚ Αἰ] ΡΟ 5. γὰ8, ὈΓΟΡΙ] 5, ἴῃ Ραιημηὰ ραβίαπααὶ αὖ 

ἕχαστον ὡς χέχληχεν ὃ ϑεός, οὕτως περιτιατείτω. καὶ οὕτως 

ἐν ταῖς ἐχχλησίαις πάσαις διατάσσομαι. 18 σεριτετμημένος 
ἐχλήϑη τις, μὴ ἐπισπάσθϑω" ἐν ἀχροβυστίᾳ κχκέχληταί τις, 
μὴ περιτεμνέσϑω. 19 ἣ ττεριτομὴ οὐδέν ἐστιν, καὶ ἢ ἀχρο- 
βυστία οὐδέν ἐστιν, ἀλλὰ τήρησις ἐντολῶν ϑεοῦ, 20 ἕχαστος 
ἐν τῇ χλήσει ἣ ἐχλήϑη, ἐν ταύτῃ μενέτω. 21 δοῦλος ἐκλή- 
ϑης, μή σοι μελέτω" ἀλλ᾽ εἰ καὶ δύνασαι ἐλεύϑερος γενέ- 
σϑαι, μᾶλλον χρῆσαι. 22 ὁ γὰρ ἕν χυρίῳ κχληϑεὶς δοῦλος 
ἀπελεύϑερος κυρίου ἐστίν" ὁμοίως ὃ ἐλεύϑερος κληϑεὶς δοῦ- 

λός ἐστιν Χριστοῦ. 28 τιμῆς ἡγοράσϑητε" μὴ γίνεσϑε δοῦ- 
λοι ἀνϑρώτπων. 24 ἕχαστος ἐν ᾧ ἐχλήϑη, ἀδελφοί, ἐν τούτῳ 

19 πὶ γαϊηΐβ (1); 416 Πδη 80 Ὁ πὶ ναιῃῦ πὶ σαϊῃΐβ. 21 τηᾶρύ ἔτ 8 
α16 Βαπαβομγι, ἔγ615 τπαρῦ αἴ. 24 ΔύΠᾺΡῸ0}5 αἴθ μαμαάβομυ, 61, ρΡΆ]ᾺΡΟΡΒ. 

ἐν ταῖς ἐχχλησίαις πάσαις, αὐ οΙομθπ4θ σου βίθι ! ὰηρ 16 ἴπ γρ Ῥαί. 1αύ. 
- ἀπαυϊυαα)] διατάσσομαι -- ἜΠΕΑ τ γρ διδάσκω. 18 ρα] ΡοάΒ γὰτρ 
᾿ναβδὶ ἐχλήϑη τις ὈΕΕᾺ -- τὶς χέχληται. Ζα υἱγακΊαϊ ἀπᾶ ὈΙπι αἰαὶ ἀόπκθ 
ΤαΌΤΔΠΠΠΙ, ---- σΆ]ΑΡῸ 5 γὰρ ᾿νδ8] χέχληταί τις δῖπ ΑΒ --- τὴς χέχληται, τὶς 
ἐχλήϑη. 19. ἰαδξαῦπ]4] τήρησις; ἴτὰ αοὗ. ρΡΙατα! τορι ἀπαραθηθ. 21 βαυ- 
4041] εἰ χαί, ,οπη ἀυομ᾽, 5, Π| Ο. ΤΥ͂, 16. --- Ὀχυ6 1] χρῆσαι , ὈθπαΐΖθ 
68 ΥἹΘΙΠΙΘὮΏΤ 418 βοίανθ Ὀθσυΐοη Ζὰ βοῖπ᾽ ἄἀο δΥοίίο. Απάθχβ Γιυΐμου ἢ ,ἀοο ἢ 
Καπηβὲ ἀὰ ἔτγοὶ ψοσᾶθη, 80 Ὀγάσομο Ὧὰ8 Υἱὲ] 11θΌ χ᾽. 22. ΒΆΙΛΆ]ΘΙκο] 
ὁμοίως ϑδῖπ ΑΒ νυ --- ὁμοίως χαί, ὁμοίως δὲ χαί. --- ἰοὺ Χυϊδίαυβ] 
ἐστὶν Χοιστοῖῦ -- Ἐαῖρς Χριστοῦ ἔστιν. 23 γαῖτρα ραϊδυθαιηπια] τιμῆς, 
ΥΖῷ ῥτϑίέϊο (αροὸγ ὙἹΙ, 20 πιᾶρπο ρχοίϊο), σδαιθαιητηα ἰδέ ἰπίθγρυθ σΘ ΠΩ͂ΘΥ 
ζυβαίζ. 24 ὈτΟΡτ]5] ἀδελιροί --- ἰὰ ΘΕῸ 10 πδοὰ ἕχαστος. 
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θ.Ρα. 258. δρΡβᾶη ὈΪ τηδ0]05 ΔΠΔΌΙΒη [Δ] η5 ἢ Παρὰ, ἱΡ 
ΤΡ ΟἹΡὰ 5760. οΔΔΙΥΠ]ΔΙΡ5 ἰγ [8 8}15 ἀα {ΠΙΡΟῪΒ γυἱβδῃ. 

26 πὴ πὶ βαΐἃ ΟῸΡ Υἱϑᾶη [ἢ Ρ͵Ζ05 ΔηΘΥ ΔΙ ΡΟΠ5. Ρδα Ὁ18, 
Ραῦθὶ φῸΡ ἰδὲ 1ηϑηῃ ϑ5γἃ υἱϑᾶηῃ. 217 φ ὈΠἀΔηΒ 185 46ηδὶ, πὶ 

ΒΟΚΘῚ Δα]; οΔΙΔΌΒΙΡ8 158. 46Π8], ΠῚ Β0Κ6Ὶ 46ῃ. 28 δΡῬᾶῃ 

Ἰᾶ 041 ΠΙΤΩΪΒ. 46η, 1 ἔγανϑαγὐθ5, 184} 1808] Ππρᾶᾶδι ΤἸηδν], ΠΗ] 

Γγαγϑαγηῦα; 10 ΔΡΊΟΠ [ΘἸΚ18 σαί! δ ηαἃ ΡῸ Θά οικα, 10 1Κ 1χυ]8 

[γβ16]8. 

ΥΠΙ|Ι, 9... γαϊθᾶϊ ρϑΐη υπιηδηὐοιραη. 10 1081 δι 

᾿γαβ ΘΆΒΑΙ ΠΥ ΡὰΚ ρβᾶπᾶ ΠΒαραηάδη ΚΟΠΡΙ ἴῃ σα] προ 5ἰααα 

δ ΚΙ] ἄδη, Ηἷπ ΤῊ] ΡΥΒΒΘῚ 185. Β10|5. ΥὙἸβαη 15. {Ἰη}]8 68 

μενέτω παρὰ ϑεῷ. 2ὅ περὶ δὲ τῶν παρϑένων ἐπιταγὴν 
2 ΕΒ ΄ Ἁ , ς 2 Σ ς ᾿ , χυρίου οὐκ ἔχω, γνώμην δὲ δίδωμι ὡς ἠλεημένος ὑττὸ κυρίου 

χιστὸς εἶναι. 26 νομίζω οὖν τοῦτο χαλὸν ὑπάρχειν διὰ τὴν 
πὸ Β] Ξ: Ύ 

ἐνεστῶσαν ἀνάγχην, ὅτι χαλόν ἔστιν ἀνϑρώπῳ οὕτως εἶναι. 
᾿ Ρ] 

21 δέδεσαι γυναιχί, μὴ ζήτει λύσιν" λέλυσαι ἀπὸ γυναικός, 
Ν .. - 2 Ἃ, ᾿Ὶ Ν ΄ -Ὁ ) ο 

μὴ ζήτει γυναῖχα. 28 ξὰν δὲ καὶ λάβης γυναῖχα, οὐχ ἡμαρ- 
Α ΦΙΆ, ’ ς : 7 2 [ῳ ὔ Ν - 

τες, καὶ ξὰν γήμῃ ἢ “τταρϑένος, οὐχ ἥμαρτεν" ϑλέψιν δὲ τῇ 

σαρχὶ ἕξουσιν οἱ τοιοῦτοι, ἐγὼ δὲ ὑμῶν φείδομαι... 

ὙΠ, 9 (βλέπετε δὲ μήπτως ἣ ἐξουσία ὑμῶν τερόσχομιμα) 
- 2 Ν 

γένηται τοῖς ἀσϑενέσιν. 10 ἐὰν γάρ τις ἴδὴ σε τὸν ἔχοντα 
-- ; Α, - 

γνῶσιν ἐν εἰδωλείῳ κχκαταχείμενον, οὐχὶ ἢ συνείδησις αὐτοῦ 
) - 7 Ἂ Δ υ ν ν ᾿ , 
ἀσϑενοῦς ὄντος οἰχοδομηϑῆσεται εἰς τὸ τὰ εἰδωλοϑυτα 

206 ΡῸΡ [180] χαλόν ἔστιν Ὁ:  --- καλόν. --- 8νὰ νἱδ8η} οὕτως 
εἶναι Ἐ6Ὸ --- τὸ οὕτως εἶναι. ϑίπη 465 5αΐζθθ: 0ἢ τηθῖπθ, (885 (1685 
(παρϑένον εἶναι) συῦ 56] ὑϑρθηῃ (6Υ Ὀθνουβίθμθπαθῃ πού, ὙὙ611] 65 Ὦθοτ- 
παυρὺ ἀθπὶ τηθηβοπθη ρου δύ 80 (6Π|6]05) χὶ 5οῖη Ὧἀο Υοίίθβ. Απᾶθχθ πθἢ- 
τηθπ ὅτι (455) 815 ΘρδΠΆ] ΟΡ 515. ἀ65. νου υροΠμοπάθη ἸῃΠηϊἶν5; 50 416 ροὐ!- 
5006 ἰδογβούσζαπρ. 21 Ἰδι8]8π} λύσιν; φὰτη ᾿μἢπὶ(ν υρ]. ὅ ἀπά 1ι,ὅθθ Ον, 
Ρ. 104: ἄοο! δύ πίοῃῦ ἀπιηῦρ]ο0ῃ, ἀ885 ]Π]α, τνίῖθ Ὀρρϑίσν. νουπηαίοῦ, 
λύσειν 185, Ὑγ85 Τ᾽ ὙΠ] Π]10}} Ππαῦ, --- αθπὰ}} ἀπὸ γυναικός, νΘΥΡῚ. 1 Τίηι. 
ΙΥ͂, 1 αἰδίαπαδπα βιπιαὶ ρα] θοῖηα], Μο. ὙΠ, 6 Βαϊγίο ἱχθ [αῖστο Παρ Δ] 
511. τηῖ8 ἀπ ἐμοῦ. 28 14041} ἐάν; χαί (681, --- πίταϊδ 468] λάβης γυ- 
ναῖχα ΒΕ ( νρὴ --- γαμήσῃς οἄον γήμης. --- 101Κ|8] τῇ σαρχί, ΔΌΘΙ 
ΔοΥ νρ {Ἰθυ] αὐ ομθπὶ ΟΥ̓ 8. - Ῥὸ 5γΆ]ΟΙ ΚΑ] οἱ τοιοῦτοι, ὙΘΓΡῚ. 1: 
ΥΗΙ, 10 ΡυΚ]) σε δ΄ῇ'΄π ΠΕ], 4ο --- [6110 ---- 5᾽υκῖ5. νβαπα]η5] ἀσϑενοῦς 
ὄντος --- ἃ ὁ νρ ἀσϑεγὴς οὖσα (ουτὰ 5ὶὺ ᾿πῆγηη8). --- πιαίαῃ 1 ἐσϑέειν 
-- ἴὰ ΕΟ τ γρ νοῦ τὰ εἰδωλόϑυτα. 
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1 Κουϊπίμον ΙΧ. 988 

ἀὰ σαϊϊαραριιαλμη σαβα}}} παι ὃ 11 [Ἰὰα βί]}} ἃὰκΚ 88 
πη] ζοῖσα ἃπα ΡΟΙπαπηηῖα Υἱδα θη]α., ὈΓΌΡΑΥ ἴῃ ΡΙχοὶ ΧΥΒῦΒ 

σαβγα δ. 19. 5γὰ} βὰπ {αν  ]  ἀδῃ8 Ὑἱργὰ ὈΤΟΡΥ 8, 518- 

Βαπάδηβ ἴΖ6 σα πυρὰ βἰπκα, ἀὰ Χυϊδύαι {γανΔα ]Κ0 1}. 189. ἀαΡ}8 

Ἰαθαὶ πιαΐβ ΘΙ Δ 26 1} ὈΤΟΡαΥ,, πὶ τηδί)α ΤΏ]. ΑΙΥ, οἱ πὶ ρὰ- 

ΤΥ χὰ ὈΓΟΡΆΙ ΘΠ ΔΠἃ. 

ΙΧ, 1 Νῖὰ ἰπ ἀραιβίαι 5 9 αἰαὶ 'πὶ {615 ὃ πἰὰ [θ81 Χυϊδία 

ἔγαα)απ ππβαγαηἃ 58Πγ9 ἢ ναι δῦν τηθηαΐα [8 510} ἴπ 

γα 9 2. Ἰᾶθαὶ Δ βαγαῖη πὶ ἰπὶ ἀραιιβύδα 8, Δ ρΡαᾶιπ 1218 

τις πηΐθ 5101]0. τη θ᾽ ΠαϊΖοβ ἃραπβύδι]θ 1 5. 1185. 5180. 9. Ἰηθ]ηᾶἃ 

ΠΟ Πα 5. υἱργὰ ΒᾺΠ5. τὰκ πβΒΟΚ] απ ἀδη8. μα δῦ. 4 108] ΠΗ] 

) ΄ Ν ο “- ω -"-ς , 

ἐσθίειν; 11 ἀπόλλυται γὰρ ὃ ἀσϑενῶν ἐν τῇ σῇ γνώσει, 
᾿ σ΄ Ν , ς 

ὃ ἀδελφὸς δι’ ὃν Χριστὸς ἀπέϑανεν. 12 οὕτως δὲ ἀμαρ- 
, Ν δ ς ἐτὼ Ν 

τάνοντες εἰς τοὺς ἀδελφούς, τύπτοντες αὐτῶν τὴν συνείδησιν 
γ - μὴ σ' Ν ς “ ᾽ὔ γ -- 

ἀσϑενοῦσαν, εἰς Χριστὸν ἁμαρτάνετε. 18 διόπερ ἐνὶ βρῶμα 
ἡ )» ᾿ ) Δ }] Ἂ , )ὔ ) Ν ) ὦ 

σχανδαλίζει τὸν ἀδελφὸν, οὐ μὴ φάγω χρέα δὶς τὸν αἰωγα, 
᾿ ν Ν Πυ , ’ 

ἕνα μὴ τὸν ἀδελφὸν μου σχανδαλίσω. 
) 2 2 ,ὔ 2 

ΙΧ, 1 Οὐχ εἰμὲ ἀπόστολος; οὐκ εἰμὶ ἐλεύϑερος; οὐχὶ 
2 " ᾿ -“-- ΝῚ “-“ 2 Ἰησοῦν Χριστοῦν τὸν χύριον ἡμῶν ξώρακα; οὐ τὸ ἔργον μου 
ς - υ }] , ᾿ΑΑ: }. 2 ἌΡ ΣΆ ΩΣ ΄ Ξ, , 
ὑμεῖς ἐστε ἐν χυρίῳ; 2 εἰ ἄλλοις οὐχ εἰμὶ ἀπόστολος, ἀλλά 
γε ὑμῖν εἰμι" ἧ γὰρ σφραγὶς τῆς ἐμῆς ἀποστολῆς ὑμεῖς ἐστε. 

Ν γ ᾿ - 2 Α 

8. ἡ ἐμὴ ἀπολογία τοῖς ἐμὲ ἀναχρίνουσιν αὕτη ἐστίν. 4 μὴ 

11 ΡὶΖοὶ, ἀϊθ μπάβοθυν Ρ1Ζθ6. 12. βγῶ} Βᾶπ 16 μβδῃάβομτι, ΔΡΡᾶπ 
ΟΙ,. ΙΧ, 1 πἴπ (2) ἅϊ6 παπάβομυ, πἰ ΟἹ,.. Χυϊβδία, ἀϊθ μαπαβομσι 
Χυϊβέαι. ἀπβᾶταπα [6 Η]10 ποῦ ἴῃ ἄθυ Βα μἀβομτ (61,)). γαυτγδίν ἀϊθ μαπά- 
ΒΟΉΥΙ, πΙομύ γαιβδίν (6 1)). 

11 δυΚ] γάρ Β Βίπ: --- οὖν, καί νοῦ ἀπόλλυται. --- ὈτοΡα1] ὁ 
ἀδελεός ἂπι ἀΐθβου β86110 ΑΒΌΕΕῸ ἰ υρ -- πἰπίον ἀσϑεγῶν. 12. 5]ὰ- 
Βαπαδ5] τύπτοντες ΕὉ 1’ -- χαὶ τύπτοντες. 18 ὈτΟΡα1] τὸν ἀδελφόν 
Ἐσΐς -- τὸν ἀδελφόν μου. --- ταΐπ!2] χρέα, ἅπαξ εἰρημένον, 5. . 
Μέεγοσ ν. 202. --- σατηδγΖ78ι) σχαγδαλίσω, αὐνοιομοπᾶάθ σπογίβιθι!παπηρ' --- 
τηθῖ πη} μου --- (610 ἴῃ Π᾽ΕῸ 1. ΙΧ, 1 δραυβίαυ]υβ - ἦτο 18] ἀπόστολος - 
ἐλεύϑερος ΒΈΞΒΟΘΚΙ, ἰὲ --- ἐλεύϑερος -ἀπόστολος. --- υϊδία} Χρεστόν 
ΠΈΕΚΙ,, ΕΘ νοῦ ᾿Ιησοῦν -- [6], 2 ΔΙΡῬαι7 ἀλλά γε; 6ΘἹ, (χὰ ΤΠ Ὁ. 
ΤΥ͂, 160) νοττηπΐεη Οὗπθ ρυυμᾶ ΔΡΡᾶπ; αἰδραὰὶ ,1π ἄϊθβθμι [8116᾽, 5. 1ω60 
Μογοτ Ῥ. 681. 5. 6]. 11,21 Ἰαθαὶ βαϊγῃ υἱὸν ραταϊμίοὶ, δἱρραὺ (ἄρα) 
74}: Χυϊβέῃθ βυύᾶσθ ρσαβυαὶϊί, (ἰθγαᾶθ 80 βίθῃξ ὁ5 {Δ ἄν υπᾶ τϑοαρι(α]σύ 16 
θεάϊηραπρ 08 ἰσυθαῖθη Προ μθϊβοθοπ βαΐζοβ. 5. δυο σὰ ΠῚ Ο. ΧΙ], 12. 

- 510}} ἐστέ 186 --- ἐστὲ ἐν κυρίῳ. 8. Ῥαΐ᾽ 154] αὕτη ἐστίν ὉΒΕΟΚ 
1, ἴὲ νρᾳ --- ἐστὶν αὕτη. ὅ ενϊθίατ αἰποη] ἀδελφὴν γυναῖχα -- Ῥαΐρ 
γυναῖχας. --- ΒΥΆΒΥ6] ὡς, 65 [610 χαί. 

Βεγηλαγάξ, ΨαΙΒ]Α. Ι 25 



8980 1 Κουιηίπον ΙΧ. 

πα θαη νϑ] ἀπ 1 τη] 18} αὐἸρκαπ 9 ὅ 1081 πὶ περαιῃ γὰ]- 
ἀαΐηϊ ϑυϊβύαι. αἴποη ὈΙΙΠᾺΠΔἢ, ϑνάθυθ μα] ΔΗΡΆΤΑΙ ραβδία] 615 

78 ὈΓΟΡΙ] 5 ἔΔ.} 15. 18} Κοίαθ 6. Ρᾷὰ αἴηχα [Κα 18} Βᾶϊ- 
Πδθὰ5 πὶ ἢᾶΌ08 γα] Δα 1 ἀὰ ἢ] γα] 0 γα ἀγα ΠΟ 

ΒΥ ΘΒΔΪΠ) ὩΠΠΟΠ ΠγᾶΠ ἢ ἢναβ 88 0}}0 νοὶ ηαύσνα 18} ἈΚυύδη ΡΖ 

πὶ τηδίαι ἢ ἤγὰβ ΠΔ]Ἃ1Ρ ΔΥΘΡΙ 1811 τ] Κ8 ΡῚ8. ΔΥΘΡ]5. πὶ τηδῦ- 

781} 8.108] ὈΪ Ἰηϑηπᾶῃ βϑύα αἰρὰ, ἃἰρθᾶὰᾷ 18} υἱΐορ Ρβαία 

αριθῦ 9 1 νυἱδοάα δ κ ΜοβθΖ18. ρϑ 6110 δῦ: πὶ [ΔΊ ]78 18 

ΔΆ ΠΒ8 θΥΪΒΚαηδη, Π1 βαῦθὶ Ὀ] Δ 88 η5.... 19... οἱ τιᾶ- 
ΠδΡΊΖ 5 σαροΙρΙ ἀθα]αα. 20 18} γᾶ} [παἀδίατη 8γ6 «πα δῖα, 

γ ΒΙ γ , - Ν - Ν ᾿ ἊΝ οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν φαγεῖν καὶ πιεῖν; ὅ μὴ οὐκ ἔχομεν 
2 Ἂ - 

ἐξουσίαν ἀδελφὴν γυναῖχα ττεριάγειν, ὡς χαὶ οἱ λοιτεοὶ ἀτπεό- 
Ν -- ) Ν ᾿ Ν -- ΟΝ “ Ἃ 3 

στολοι χαὶ οἱ αδελφοὶ χυρίου χαὶ Κηφᾶς; 06 ἢ μόνος ξγὼ 
᾿ 2 ΕᾺ, 3.85 , Ν γ ".- , 

καὶ Βαρναβας οὐκ ἔχομεν δξουσιαν μὴ δργαζεσϑαι; 1 τὶς 
ἥ, 2 - 

στρατεύεται ἰδίοις ὀψωνίοις ποτέ; τίς φυτεύει ἀμτεελῶνα 
Ν 2 - 3] δ 

χαὶ τὸν χαρττὸν αὐτοῦ οὐχ ἐσϑίει; ἢ τίς ποιμαίνει ποίμνην 
-Ὡ - Ἔ 

καὶ ἔχ τοῦ γάλαχτος τῆς ττοίμνης οὐκ ἐσϑίει; 8 μὴ κατὰ 
Ὑἤἷ] ΄ρω ΄-“ ἄνθϑρωτστον ταῦτα λέγω, ἢ καὶ ὃ νόμος ταῦτα οὐ λέγει; 
9 ἐν γὰρ τῷ Ιωσέ ᾽ ἐγρατί Οὺ } οὖν γὰρ τῷ Πωσέως νόμῳ γέγρατιται Οὐ χημώσεις βοῦ 
2 - ΝΥ - -"ὝὟἪ ων ἴω 

ἀλοῶντα. μὴ περὶ τῶν βοῶν (μέλει τῷ ϑεῷ; .... 19 ἐλξεύ-. 
ὝΝ ϑερος γὰρ ὧν ἔχ πάντων πᾶσιν ἐμαυτὸν ἐδούλωσα,) ἵνα 

1 τηϑί]αὶ (2) ἰϑὺ ἂπὶ τὰπᾶθ πδοπρθίσαρθῃ. 8 ἴθ] ἀ16. παμπαβοΒυ, 
10 ΟἹ. 9. Δι βδη βυϊβικαπάδῃ αἀ16 Βαμἀβοισ, δαῆδαι θυ βίαι Ο1.. 
Ατὶ ταηᾶθ (πὶ λαγναῖρ] α1)5 τα  ἀ(α 518) τ (5 καπα1π), πᾶὸὰ 1 ΤΊπι. Υ, 18. 
δα βαπη5 ΗΠ Υπη6, 16 ΠαΠάβομυ Δα μβαππθ, ΟἿ, δαθϑαμι 58. 19 Ζα ρβδροὶ- 
σαϊαοά]αι. βοΐ πὶ τᾶπαᾶθ αἴθ ρ͵]οββθ ραβδία βίδ! α]δα. 

 ἀκταη}] τὸν χαρπόν 51΄π ΑΒΟΙΘΙΒαΐρ -- ἐχ τοῦ χαρποῦ. --- 
πιο} 41} ἐσϑίεν δῖα. ΑΒΟΚΙ͂, νρ --- ἐσϑέει χαὶ πένει; ρον ἄθῃ οοπ]αποῦϊν 
5. Ζὰ Τ',. 18. ---- ἢγ48] τίς (2) ΒΟΞΉΒΕΟΑ 1 νρ --- ἤ τές, --- ταῦ 8} δ 
τοῦ γάλακτος, ῬΑΥΓΑΙΥΘΥ σοπούϊν. --- ῬῚ8. ἅγ6}}15} τῆς ποίμνης ---ὀ Ὀ1Ὰ 
αὐτῆς. 8 α1ρ4] λέγω ΕΟ Ὁ γρ -- λαλῶ (τοα]4). --- Δἴβθαι 18} υἱτοΡ 
Ῥαίΐα 41Ρ1}} ἢ χαὶ ὁ νόμος ταῦτα οὐ λέγει; ϑῖπη: ,γοᾶθ 108}. 1685. οὐνγα 
Π801} ΠΘΗΒΟΒ]ΙΟΠΟΙ Ὑγ6186, ΟὟΘΙ ΔΙΟὮ 45 ροϑοίζ, βαρὺ 65. πὶοηῦ 45560100᾽} 
πη Οοὐϊβοιιθη {610 πὶ οὔθι πἰὰ, ἄὰα5 {τ ἄθῃ βἴπῃ πίοιῦ νγ01 Θπέθ ἢ ] 10} 
ἰϑύ; ἀμη] 108 πάθοη ΕΟ ἐς ἢ εἰ ()) χαὶ ὃ γόμος ταῦτα λέγει. 9. ἴῃ νἱδοάα 
αὰκ Μοβοὶβ ρΆμι0}}} 151] ἐν γὰρ τῷ Ιίωσέως νόμῳ γέγραπται, δθνοὶ- 
Θμοπάο ψογίβίθ!]ηρ, νῖθ ἴῃ οἰπῖρθη Ἰϊηρθῦθη ΠαΠἀβο τ οπη; ΕΟ 1 
γέγραπται γάρ, γῇ 5ουϊρύμιη. οϑῦ οηΐπὶ ἴῃ Ἰορθ Μουβ18. --ὀ ἔδασιηα]78 18] 
χημώσεις οὔον φιμώσειςν --- πὶ Ῥαΐο1}] μή, ἔγοῖθ, Θ᾽ δ᾽ πηρθηηᾶβδθ 
Ἀθογβούχζιπρ πὶ 815 οθ΄. --- ὈΪ Δ 58η8] περὶ τῶν βοῶν ΕΜ --- τῶν 
βοῶν. 

πρι  ὙΤΎΥ ΥΥὟ Υ  Ψ Ψῳ0 ΘΟ ΨΩ ΨΘ ὙΨΨΥ ΨΥ ΥῊ 

ὦν: 



πᾶ σαροίσδῃ. 
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οἱ Τυδαϊπηβ σασοϊσαϊ ἀοα)αθ : μαῖα. αὐ νοι βνθ αἱ Υἱνοάδ, 

πὶ γἱβαμβ 510 αἱ νἱλοάα, αἱ αὐ ἀπβύαϊ, οἱ βὰπ8 αἱ νἱδοὰὰ 

σαροϊραϊἀοαϊαθ : 21 μαΐϊμὰ Υἱδοα]αυιβαιη 5γ6 Υἱδοάα]δι8, ἢἱ 

γἰβαμβ γιδοαϊβ Ἰὰτ5. σα ρ5. ἃκ ἰαγ 005 Χυϊβύαιιβ, οἱ ραροΙρ αι 

γἱτοἀα]βαηβ. 29. γὰβ βαΐῃι ππιηδῃ οὶθα) 506. ὉΠΙ Δ ΘΙ, 

οἱ πριηδ  οῖσαηβ σαροὶσαϊἀοά]αι ; ΔἸ]. νὰ8. ἃ}1, 6] ᾿ναϊγὰ 
Β.ΠΠΔ 5. σαπαβ]αθ. 28. βαθι}ν Ρᾶῃ ἰαυ)α ἴῃ αἰνγαρ 9 61}15, οἱ 

σαάλι]α 15. γαΐσραι. 24. πἰὰ γἱδαν Ραΐοὶ Ρὰϊ ἴῃ βραυγα γ]η- 
πὰ πἀλη5 ἅ11ὶ σἰππαπα, 10 ἃἰη5. πἰ}}} 5 οΊβααη ἢ ϑγὰ ΤἸΠΠ81} 

.»΄ν "Ὁ 2 

τοὺς πλείονας χερδήσω. 20 χαὶ ἐγενόμην τοῖς Ιουδαίοις 
ς 2 ᾳ ε 3 , , - ἀν ΌΥ ’ ς 
ὡς Ἰουδαῖος, ἵνα Ιουδαίους χερδῆσω" τοῖς ὑπὸ νόμον ὡς 

) , 

ὑχεὸ νόμον, μὴ ὧν αὐτὸς ὑπὸ νόμον, ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον 

χερδήσω 21 τοῖς ἀνό ἧς ἃ ἡ ὧν ἄνομος ϑεοῦ ερδήσω τοῖς ἀνόμοις ὡς ἄνομος, μὴ ὧν ἄνομος : 
πη .44. ὕΨν» σ εν Ἰὰν , ὈΡ τ αὶ γ , 
αλλ ἕννοιιος Χριστοῦ, ἵνα χερδάνω ἀνόμους. 22 ξγενομὴν 
ΣΕ, 9 , ς νἢ 9. , ς! τ 3 9ε ᾿ δύ . τοῖς ἀσϑενέσιν ὡς ἀσϑενῆς, ἵνα τοὺς ἀσϑενεῖς χκερθησω 

τοῖς πτᾶσιν γέγονα πάντα, ἵνα πάντως τινὰς σώσω. 28 τοῦτο 
δὲ ποιῶ διὰ τὸ εὐαγγέλιον, ἵνα συγχοινωνὸς αὐτοῦ γένωμαι. 

7 2 ο [4 ἊΣ ’ 7, δι" Ἁ ὔ 

24 οὐχ οἴδατε ὅτι οἱ ἕν σταδίῳ τρέχοντες παντὲς μὲν τρὲ- 
3 τ Ν , Χ -" « 7ὔ ο 

χουσιν, εἷς δὲ λαμβάνει τὸ βραβεῖον; οὑτως τρέχετε ἵνα χατα- 

--... 

΄ 

20 ραρεϊραϊαοάϊαι (1), ἀϊθ Παπάβομυ!ε ραροϊραίάαι. ραροϊραϊἀθα- 
ἦαιι (2), ἀϊ6 ΒαΠ βου ραροεὶρραϊάοά]αι, ΘΌΘηΒ0 22, ππᾶ 80 61... 21 ἴῃ- 
Ὑἱο 5 αἴθ πὰπβομν, ἴῃ υἱ0}Ὁ ΟἿ... ραροῖραι,, ἀ16 Παπἀβοῃγ! σαροῖρραα, 
γἱθ]Π]ϑῖοε ἔτ σαροϊραϊἀοα]αθ γουβομτι θη, ἀὰ ἃπὶ ταηᾶθ ρσαναπαϊἀθα]αι 
βίθμῃί. 22 Ζὰ πγαῖϊγα τι τὰπαθ ναῖ]ὰ, 8. πηΐθῃ,. 24 βραυτᾶ, αἴθ παπᾶ- 
Βοισιῆ ΟἹ, πρταπᾶ, 8. 58. ὝἹΙ, 19... ΧΣ1».18. ᾿ 

20 14} χαί --- [616 ἴπ ὉΤΕΤΑ 6. --- Ιαδαΐυτη 5γν6 Φιυάαῖιθβ; 5. Ζὰ 
ΟΟ]. 1Π|, 11. --- 506] ὡς (1) --- [6810 ἴῃ ΕῸΤρ7. --- πὶ γνἱ᾽βδηᾶβ 5110 αἵ 
γΥἱέοάα)] μὴ ὧν αὐτὸς ὑπὸ νόμον --- [61 ἴπ Ὠ8Κ. --- ακ υῇ δηβία!] Ζυ-- 
βαΐΖ 65 Θοίθῃ πδο Ηῦ. ΥἹ, 14. 1. 21 ᾿πν]0}Ἀ}5] ἔννομος, γρ]. ἱπραγαἾα, 
Ἰηκαπία. 22 γ85] ἐγενόμην --- Ἐαἐρ ἐγενόμην δὲ καί. --- 5ν6 ἀπιη8}}- 
(6158] ὡς ἀσϑενής 5΄᾽1΄ι8 ΟΠΈΕΕΟΚΙ, ἴὐ --- ἀσϑεγής. --- Ἠγαῖνα Β.Ππ|818] 
πάντως τιγάς --- ΘΕΕῸ ἴ νρ πάγτας; ἘἈγναῖνα (1π46.} ,ϑ. Δ ἱτρθηᾶ 61:6 
ΜΕΙΒε’, 85, Βο. ΧΙ, 14, ῬΗΠ͵, 111, 11; γα ἂπὶ τὰπᾶθ - χαλῶς, 8180 
»5'σμοτγ᾽, --- σαπα5]4} σώσω; οοπ᾽πποξίν ρυἄβθη 5, γ0611 γὰ8 (γέγονα) Ῥτᾶ- 
βοπβυοαθαίξαηρ μαΐ. 28 Ραίυ}] τοῦτο ΚΙ, --- πάντα. --- αἴγαρ661]13] αἴγαρ'- 
ΒΘ: ({ἄτ αἴναρρ 6170) πὰῦ ἴῃ ἄοπ ορί βία. 24 ἴπ βραυτὰ] ἐν σταδίῳ; 68 
ἱκοτιτηξ ΠΟΘ βρᾶιγᾶθ ππᾶ βραυγαϊπι νοῦ, ἀπᾶ ἀ4α5 ψοτί ρθη πδοῖ ὈΔῸ ΡΒ, 
βραυγὰά 4180 ἀαίϊν. --- 1111] πάντες, 65 168} μέν. --- ραγῖίπηλ!}} χατα- 
λάβητε, νοτρὶ. Μο. 1,1 ραΐγομαη ἠχούσϑη, μαίϊϊοι τυγχάνειν, ροϊραπῖ 

δῦ ἢ 
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61 ρΆΙΠηΔΙΡ. 26 10 γα 5861] Πα βυ]λ η Βη1010, 841115 511 
ΘᾺ ΡαΥθΔ1Ρ, ρΡΡᾶ! 615. 6] 1] 0] γὰρ ΠΙ ΠΛ] πἃ., 10 ΥΘὶβ πἢ- 

γ]1}}8π8. 26 ΔΡΡᾶη ἴα πὰ 878 1|πηη8, Πὶ αἀὰὰ ὈΠΥΪΒΒΔΙΠΠ], 

5γῶὼ πΚὰ, πὶ 806 πὰ ὈΠρΡΟνγαμαθ; 27 ἃΚ 161]. τῃθῖη υ]ϊ)]ἃ 
7411 ἀπαρῖνα, ἰθαὶ Δηβαγαΐπι. π16 1} 5 5110 πϑἰταβᾶηβ. ναῖτθᾶα. 

Χ, 1 ΝῚ νυἱ])ᾶὰ 1218 απγ]ΐδηβ, ὈΓΟΡΥ]α5, βαῦθὶ αὐΐδῃϑ 

ἘΠ|581 ΔΙ 8118] αἰ ΤΠ 1 σθϑαῃ., 18} 8111] τηδγθὶη Ρ811 14 - 
7θαμ, 2. 78}} 411] ἴῃ Μοβϑθ ἀδαρι δ] γϑϑπῃ ἴῃ ΤΩ] τη] 18} 

ἴῃ τη] 6ῖη, 8. 7811 811] βᾶμπα βϑδιηδᾶπ τηδῦ ΔΠμηΘμδη τη ὐϊ 6- 

ὡ ᾿ ᾽ ΕΣ 
λάβητε. 28 πᾶς δὲ ὃ ἀγωνιζόμενος πταντὰ ἐγχρατεύεται, 
Ύ - Ἶ; ΕΥ̓ ς! Ἄ Ν ,ὔ ΄ ς - ᾿ 

δχεῖνοι μὲν οὖν ἵνα φϑαρτὸν στέφανον λάβωσιν, ἡμεῖς δὲ 
ΡΥ Δ ΡΝ , « , ὍΣ 3 λεν 
ἀφϑαρτον. 26 ἐγὼ τοίνυν οὕτως τρέχω ὡς οὐχ ἀδήλως, 

ε! , ς ) ) , δ ΞΖ Ὁ , 
οὕτως ττυχτεύω ὡς οὐχ ἀέρα δέρων. 21 ἀλλ᾿ ὑπωπσιαζω 

᾿ -"Ἤ Ν Ὁ 2 

μου τὸ σῶμα χαὶ δουλαγωγῶ, μήττως ἄλλοις κηρύξας αὐτὸς 

ἀδόχιμος γένωμαι. 
2 ωὩ - 4 ὅ 

Χ, 1 Οὐ ϑέλω γὰρ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, ὅτι οἱ ττατέ- 
΄ Υ --᾿ 

ρὲς ἡμῶν πάντες ὑπὸ τὴν νεφέλην ἦσαν, καὶ ττάντες διὰ τῆς 

ϑαλάσσης διῆλϑον, 2 χαὶ πάντες εἰς τὸν Πῆωσὴν ἐβατετί- 

σϑησαν ἐν τῇ νεφέλῃ χαὶ ὃν τῇ ϑαλάσση, ὃ. καὶ πάντες ) ΠΡΕΙΡΕΤΙ, "᾿ 15 ᾿ 5 

25 ρᾺΡΑΥΡΑΙΡ πᾶοὴ ΟαΥϊμητη ὅτ. ΠΥ Ὁ. 81, ρα βαγθρ ἀ16 μδηαβο νυ" 
ππὰ ΟἿ,, νρ]. ραβαυῦδηῃ 1 ΤΊμ. ΠΥ, 8 ππὰ ἃ ἀαιθᾶμ. 26 τὑπυ]ββδηηπη8, 
αἴθ Βαηαβοισ πα ἀ16 ΠΟΥΔΌΒΡΘΌΘΙ ΔΌΒΒΘΙ ΜΑΒΒΙΊΔΠΠ ἈΠ Υ]Βατητη8, ΥΘΙΡῚ. 
Υἶβϑᾶ --- γίίᾶδα, τι βυϊβ8θὶ, , 885 ἄθῃη α16 ρδυύ οἰ οστα ταὶ θυ 588 - 516} 10]- 
ΒΟΥ ᾿ᾶρδύ᾽ 1,. Μογοὺ ρ. 110, ρϑαὶββ -ῶςς ρϑαὶρύ. Μαβϑιιᾶμπ, ὕρρδβίγομι, 
ἬΘΥΠΘ 580} 1ΘΌΘη 5016 ΥΟΙ ἀπ ὩΠΥ]ΒδΙηΙηἃ ἴῃ. Χ, 1 πὶ νἱ]]αι. αἀἴ6 παπαᾶ- 
ΒΟΒΥΙ, πὶ υ]]ὰὰ ἃὰϊκ Μαβθιαημ, Ἡρθυπθ. 

2 5801 Βαϊ δύ] 5ηῖγ1}} ὁ ἀγωνιζόμενος , ΔΟΥ 5105). Δηβομίοκ χὰ 
Καιμηρίοπ᾽; ἀ6 ἢ γρ,αυἱϊ π᾿ ἃρόῃο οοηίοπάϊ ̓, --- ΦΔΡΡᾶῃ 615] ἐχεῖγνοι μέν, 
οὖν {6 ]0. 20 Τ)ὼ8Β ρΡ]θοηῃαβίϊβομο οὕτως -ὡς (5. 1Υ,.1 οὕτως ἡμᾶς 
λογιζέσϑω ἄνθρωπος ὡς ὑπηρέτας Χριστοῦ) πα ἀθν ἀβρθυβοίζου πιοΐ 
νογβίαπαθη; πηδρ]]0}). 80, (488 8506 γόοῦ ἃ 8.561, ἃ1161}) πο) ἀδπῃ 
ΘὨΒρΥΙομῦ ἀθὺ βαΐζΖ Μορθη ἀοΥ. ΔΡΜΘΙΟ ΘΠ θη. 500] Πρ ἄθὺ Ὀοιᾶθη πὶ 
ἄρπι ρου θο βο 6 ΠῸΠ ὉΠΥΟ]]ἸΚΟΙΊΠπιθη. Μᾶμ ἰζᾶηπῃ ἄθη 5ἰπη ἀαγίη ἤπαθῃ: 
08} Ἰκἄιηρία 80. (16 ἵπὶ γουΐρθη σογαύθη Ὑγὰγα), ποῦ δα οἷμ ὉΠΡΘΎ15865 
Ζ10] Ὠϊπ α, 5. τ΄. 21 161]. τηοῖη υ]12}] ὑπωπιάζω μου τὸ σῶμα, αὔὉ- 
Ὑγ ΘΙ ΟΠθηἄθ που βίο ]απρ. 1,06. ΧΥΤΙΙ, δ᾽ βίοι. πβαρ]]αθ. ἂν ὑπωπιάζειν 
(1π5. ρ΄ βιοηῦ 50] αρ 61). Χ, 1 κἱ ν]]ὰὰ] οὐ ϑέλω, οὁ5. (610 γάρ οἄον δέ, 
2 ἀδυρῖάαϊ νοβὰη] ἐβατιτίσϑησαν (δῖα ΔΟΠΈΟ) οἄον ἐβαπιτίσαντοὶ --- ἴπ 
ΤΑ] πηΐη 78} ἴπ τηᾶχοῖη}] ἐν τῇ νεφέλῃ χαὶ ἐν τῇ ϑαλάσση --- Βα τς ἐν 
τῇ ϑαλάσσῃ καὶ ἐν τὴ νεφέλῃ. 
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ἄση, 4 Ἰὰλ βαΐα βᾶτηο ἀγὰρκ ἈΠ πχθῖπο ἀνιρίκαῃ..... 1... ἀα μὴ 
αἰὶβα; ἀοιηθὶρ [5 Ραϊοὶ αἷβὰ. 10. 501κ1|5. Β᾽ῸΡΙαἸβθα 18. ΒΔΠοὶ 

σαγοῖπανι, πἰὰ οατηαϊπ αι Ρ8. Ὀ]Ο 5 ἔα} 18. ̓ δὺ ὃ Π]Δ 15. Ρα ΠΟΙ 

ὈυϊΚαπη, αἷὰ σαμηαϊπαπ}5 οἰ κὶθ ἔλα] 18 δῦ 117 πηΐθ ΔΙᾺ 
Ὠ]αϊΐπ, αἷπ Ἰοὶκ Ραϊ πηαπαραῃβ βἰθχση, Ραϊθὶ ἀπ Δ]1ὶ ΔΙΠ]5 

ἘΠ 115. Δ} αἰ ηἷδ 50 ΚΠ|15. γα Και. 18. 511} [5786] Ὀ1 ἰΘΙΚὰ: 
πἰὰ Ραὶ παα απ ἀλη5 Ππη818 σι] ἢ] παπ8. Ππηβ] βία Βἰηα ὃ 
19. Ὦγὰ πὰ αἰρᾶμῃ 9. Ρβαϊοὶ μὸ σα!πσαριᾶα ἢν 5] πα, ΔΙ ΡΡὰὰ 
Ραΐοὶ σα] αρδηι βα]]α ἢγὰ 51} 1 20. [πἰ Ραΐοὶ Ρὸ ρα!αρὰ- 

στιά γα] ἰδ. 5] αἴη 8} ἀκ Ραϊοὶ 581] πα Ρὶπ 05, 5] 5] Δ πὶ 58}- 

ὧν 

᾿ ἀπινς, ἀπ. δο ᾿ υ ΉΤΙ Χ Ρ πες 
τὸ αὐτὸ βρῶμα πνευματιχὸν ἔφαγον, 4 χαὶ πάντες τὸ αὐτὸ 

ς ’ ,ὔ ,ὔ 

σόμα πινευματιχὸν ἔπιον. ... 1 (ὡς) φρονίμοις λέγω" χρίνατξε 
- Ν - ) , « 2 - 

ὑμιεῖς ὃ φημι. 16 τὸ ποτήριον τῆς εὐλογίας ὁ εὑὐλογοῦμεν, 
Ἀ -“" - » - « 

οὐχὶ χοινωνία τοῦ αἵματος τοῦ Χριστοῦ ἔστιν; τὸν ἄρτον ὃν 
- -“ ’ - ,ὔ 

χλῶμεν, οὐχὲ χοινωνία τοῦ σώματος τοῦ χυρίου ἐστίν; 11 ὅτι 
χά , ᾿ -" « , « ᾿Ξ - 

εἷς ἄρτος, ἕν σῶμα οἱ πολλοί ἐσμὲν, οἱ γὰρ πάντες ἐχ τοῖ 
ΒῚ Ν -ς ’ 

ἑνὸς ἄρτου χαὶ τοῦ ἑνὸς ποτηρίου μετέχομεν. 18 βλέστετε τὸν 
) Ἀ , 2 . 

Ἰσραὴλ κατὰ σαρχα᾽ οὐχ οἱ ἐσϑίοντες τὰς ϑυσίας κοινωνοὶ 
- , , τῷ , Ἄ, ᾿ [4 ΒΡ ,ὔ , 

τοῦ ϑυσιαστηρίου εἰσίν; 19 τί οὖν φημι; ὅτι εἰδωλόν τί 
, ; ) ΠῚ , 

ἐστιν ἢ ὅτι εἰδωλόϑυτόν τί ἐστιν; 20 ἀλλ ἃ ϑύουσιν τὰ 

ΜΒ  Υδυυυνυυ πν τ ὐνον Ν᾽ ἕβρων ν ΚῪ᾿ 

 Ὰ 

Χ, 1 ἀαίτη, θογγθοῦ γοῃ ἔγοάδίτη. 

4 184}} χαί, πάντες [Θ}}0, --- ἀταρὶς Δ πιθῖπο ἀγαρίιιη)] πόμα πνευ- 
ματιχὸν ἔπιον ἘΒΕΟΘΚΙ, τ γρ --- πνευματιχὸν ἔπιον πόμα. 16 βὶυ- 
Ριᾳίββαϊβ] εὐλογίας, ἅπαξ εἰρημένον, βοπδύ γ8118 6158, Βα βοὶπβ, αἰν]δαρα. 
- ἰταυ])1η5] τοῦ Χριστοῦ, ἃ08Γ ΑἸηδυϑύ ἀπηᾶ ἃπάοτο Ῥαΐγοβ, ἀοιηϊπϊ᾽. --- 
ἔγαυ]}5] τοῦ χυρίου (2) Ὁ1ΕΒΟ 1ὖ γρ -- τοῖ Χριστοῦ. 117 Ῥαϊοὶ αὐκ 
411] - ὈΓΚἼτα] οἱ γὰρ πάντες - μετέχομεν; ἄογ ἀθουβθύζου βομθὶπί πΘΡῸΠ 
ον ἴῃ Ν, ΤΠ. βο᾽ΐθμθῃ υὙουθπάπηρ οἱ πάντες ᾿ἰυυύηα! ὁ} οὗ 818 τοἹαύϊν 
ΒΈΠΟΙΏΠΠΘη Ζὰ ΠΔΡΘη; τρ (3 040) , ΟΥἼπ65 αἱ ῬΙ οἰ ρᾶτηιβ᾽. --- 18} 8118 
ΒΕ1Κ115] χαὶ τοῦ ἑγὸς ποτηρίου ὈΈΕΟΕ τ --- 610. 19 αἰβαπι] φημί, πδοι 
Εδ. ΥΠΙ, 1.ὄ ΙΧ, 14. 80: νὰ πὰ αἰρθᾶπι τέ οὖν ἐροῦμεν. --- Ῥὸ ρα]ϊυ- 
βαρυᾶα) εἴδωλον, ἄρον ἄθῃ αὐ Κοὶ υρ]. σὰ 5}. ΧΥΠΙ, 838; ἀδ5 μού. ποτΐ 
δέ βίθίβ ἴπὶ Ῥ] ΣᾺ]. Ὑοσρὶ. ατίτησηα Μυίῃ. Ρ. 18. --- ΡῬαΐθὶ Ρο σαϊυραραᾶα 
γα 5ἠαϊπα αἰρραὰ Ραΐοὶ ραϊϊπαραπι 58]]4α Ὦνὰ 5111] ὅτε εἴδωλόν τί ἔστιν 
ἢ ὅτε εἰδωλόϑυτόν τί ἔστιν ΚΙ, --- ΔΟῚ Κ51Ὲ1 ὅτε εἰδωλόϑυτόν τί ἔστιν, 
βίη" ΒΟΞ ὅτε εἰδωλόϑυτόν τί ἔστιν ἢ ὅτι εἴδωλόν τί ἔστιν; Ὁ Ε 49 
Απηθτβέ τηΐϊέ ΔΌΒΙ ΘΒ ΘΠΟΥ ἅπᾶοταπρ, ἄρτοι ρσταμᾶ Ἰϑίομῦ οἰπΖιβθῃθη, ὅτι 
εἰδωλόϑυτόν ἐστίν τε οὐχ ὅτι εἴδωλόν ἐστίν τι; ἃι.5 Ἰοὐχίογοι Ἰθβατύ 
εὐκιᾶτί βίο ἄθυ Ζιιβαίζ γοβ 20 πὶ βαίοὶ Ρὸο ραϊϊυραριᾶα γα ηΐβ 51] αϊηᾶ; 
αἷβ νατϊαπίθ ἂπ ἀθη ταπᾶ ρϑβομυίθροη, ἀτδηρθη ἀἴθθθ ψοῦίθ ἴῃ ἄθη ἰθχί 
Εἶπ, γρὶ. ζὰ Μο. ΧΊΙΙ, 4. 20 δκ Ραΐο1}] ἀλλὰ ἅ Ἐ6, θΕ ἃ δέ, οΌθηδο 



590 1 ΠἸΚΟΓΙΠΙΠΟΡῚ ΝΣ: 

Ἰαπᾶ, 718η εἰ ρΡα; πὶ υἱ]]ᾶὰ Δ 1χΥ18 ΒΙΚΟ Βα ο ἀΔΙ]Δ 5 

γα Ρᾶη. 21 πὶ Τ2ΔΡῈΡ 5{{{| [8715 αΥἹρΊταη 18} 50] 5ΚΟΉ516; 
Πἰ Π]Δ ΟῚ Ὀ᾽π 615 [γ8.}1 5 [δ γα] ΠΔη 718. ὈΪπα15. 5ΚΟΠ516. 22 Ρδὰ 
1η8]]8Ποτη. [Δ α]1ὴ ὃ 101 5Υ1 ΠΡΟ ΖΔ ᾿Πηπη8 511 25. 811 ὈΪΠΔΠ, 

ΔΚΘΙ ΠῚ 811 ἀδπρ; 411] 1η18 ὈΙπααῃῦ ἰδ, Δ ΚΘῚ ἢ] 811 {ΠΠ 761}. 
24 ηἱ ΔΙΠΒΠΠη 5611 80.781, δΚ ΔΗΡΑ118. Πγι]ζα. 26. 8] 

Ραύδὶ αὖ 5Κ|]|άὴ [ταθαρ)αϊααι, τηδί]81}0., πἰ ναῖῃῦ ΔΠ ΠΥ Βκαη- 
ἀδη8 ἴῃ ΤῊ]ρΥυ ΒΒθη5; 26. [ΠΔῸ]1Π5 ἰδῦ δὰ 17} 8 188 [110 

1205. 217 10 804] Πνὰβ Ιᾶρ0 1ΧΥ]18 ΡῖΖ6 Ὁπρ8 Δ α ]μάδη6 718} 

,ὔ ϑὴ -- - ᾿ 

ἔϑνη, δαιμονίοις ϑύουσιν χαὶ οὐ ϑεῷ" οὐ ϑέλω δὲ ὑμᾶς δαι- 
2 Ἂ 

μονίων κοινωνοὺς γίνεσϑαι. 21 οὐ δύνασϑε σπτοτήριον χυρίου 
Ψ 

σίνειν χαὶ ποτήριον δαιμονίων" οὐ δύνασϑε τραττέζης χυρίου 
μετέχειν χαὶ τραττέζης δαιμονίων. 22 ἢ παραζηλοῦμεν τὸν 
κύριον; μὴ ἰσχυρότεροι αὐτοῦ ἔσμεν; 28 πάντα ἔξεστιν, 
2 4 2 ͵ ,ὔ , 27 2 9 2 ΄ 
ἀλλ᾽ οὐ πάντα συμφέρει" πάντα μοι ξξεστιν, αλλ οὐ ᾽τάντα 

2 - Ν δ, -χε ω- , ) Χ Ἀ ὩΣ 
οἰκοδομεῖ. 24 μηδεὶς τὸ ξαυτοῦ ζητείτω, ἀλλὰ τὸ τοῦ ὃτέ- 

ο ωὩ ᾽ν Φ , ,ὔ 5] ’ 

ρου ἕχαστος. 2ὅ πᾶν τὸ ὃν μαχέλλῳ πωλούμενον δσϑίξτξ, 
2 ἴω 

μηδὲν ἀναχρίνοντες διὰ τὴν συνείδησιν᾽ 26 τοῦ χυρίου γὰρ 
ἡ γῆ καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς. 21 εἰ δέ τις καλεῖ ὑμᾶς τῶν 

21 [αϊγαῖμδη ἀϊθ6 Παηἀβοῃυ, [αἰταῖπαπ ΟἹ, (ον ομθρὺ Ααᾶ. δἴααο 
Ἑπιοπᾶ. Ρ. 111.). 22. τα] ἀ16 Βδπαβοῃ τ, γαυ]απ ΟἹ, ; ΔΌΣ ΒΟΠ ΘΙ Ἀ]1ΘῈ 
δῦ 16ἀοοι ἔγαυ)ῖπα ἐν ἔγαυ͵δη νϑυβομυ! ΘΌ6η; 64]. ΠΥ, 17 5ύθηῦ Δ᾽] 60 8116Υ- 
αἴηρθ τηἱῦ ἀαίν, ΔΌΟΥ ἴῃ ἀθπὶ 51ηΠπ6 , 5100) ἘΠῚ 7θηηδηα ὈΘΙῚΠΘη᾽, ΠΪΘΙ 
»ΘΥΖΌΣΠΘΙη᾽; ΟΔΘΥ 80οι8. ΔΙΘὮ ἴῃ ΟΘΙ ρΊοθθ6 ΖὰΘ ΧΙΠ, δ᾽ ὩΙ 8Δ|718Π0} β6ῖπ δῖη. 

ἴδ νρ --- ἀλλ᾿ ὅτι ἅ. --- Ῥίααο57 τὰ ἔϑνη δῖπ ΑΟΚ ἐρ υρ --- 610. --- 
881]4π4] ϑύουσυν (2) ὃ. ἀΐοβου 5616 ΠΕΒΟΚΙ, τ γρ -- πδ 0 ἢ ϑεῷ. -- 
ΔΚ] δέ, 5. δὰ 1, 16. --- βΒἸκο 5] τὴ ρδά81185] δαιμονίων χουινωγούς ὈΠῚ 
Ε6 τὸ --- χουν. τῶν δαιμονίων. 21 [αἰταϊ Δ }} μετέχειν, ἅπαξ εἴρη- 
μένον; νϑ]. ἑαϊτρυθῖρδῃ ἐπιλαμβάνεσθαι, [αἸσυη πῃ ἐφιχνεῖσϑαι. 28 8]] 
ὈΙπΔῈ --- 811 τηῖβ δπαθπἢύ 150] πάντα ἔξεστι --- πάντα μοι ἔξεστιν ἀοτιϊα 
(νογύγοἹ]θ Ἰαίοῖπ. ΒδΠαβομυ 0), ἩΓΚῚ, πο χυυθίτηαὶ πάντα μου ἔξεστιν -- 
ΖΜ ΘΙΤΙ] πάντα ἔξεστιν. Ζα τὴῖθ Ὀἰπαιμύ ἰδύ Ὑρ]. Μο. ΥἹ, 18. πὶ 5Βκυϊὰ 
18. ΡΒ παῦᾶπ ὅθ; 958. ΧΥ͂ΙΠΙ,.81, Μο. Χ,, 2. 1 Ο.ὕ ΧΤῚῚ, 4. θυ τ πι 
ἄογ νογἄπαογίθη σομδίχσ πού] 1ὰρ' ἴῃ ἄτη χυγΓοίοπθη πιῖ8. 24 Πνδυ]Ζι ἢ] 
ἕκαστος ὉΞΈΕΚΙῚ, --- (610, 260 αὖ 5Κ11]41}} ἐν μαχέλλῳ 9,061 ἄρῃ Ποίβομογπ᾽, 
ΡΤ, 10 Ρδῃ8 ὐαἸ!ἀηδτι5 ΒϑἀδαΚδη8 οἶχον, 1... ΧΙΧ, 25. αὺ ἘΕΒΙ δΤ 
ἐπὶ τὴν τράπεζαν, 1,0. 1], 44 ἴῃ Βα Β᾽ Βα πὶ ἐν τῇ συνοϑίᾳ, ἘΡρΕ: 1Π Π 
Ῥαϊ πδιηλη! δ ῃ 85 ἀηθἰππαίταπαὶ οὗ λεγόμενοι ἀχροβυστία, γ9]. ἀιοἢ) σὰ 51. 
ΧΥ͂, 19 50 πηδηδβθαθ βγοβΠ5. (τὸ ἴδιο») [Ὁ] οά!. 20 150} Ζαροβούζί, 
27 Η 4041] εἰ δέ ΟὈΒΕΉΗΤ,1, --- εἰ, --α ππρ]αιθ]απᾶδη0} ἀπέστων --- 
ΕΟ τ᾿ ἀπίστων εἷς δεῖπινον. --- Ῥαΐοϊ ἐαπν]αρ]αϊ αι} τὸ σεαρατυϑέ- 
μένον; ἀϊθβϑθι ΘΟ] ΠΟΙ, 80 ΜὙ0 ἴὰΡο, 25 Γπαθαρ]αϊααι,, 28 αἰραὶ θρθ 
ἄο05. ᾿πηρο γα γ5. ἴτὴ ΠαιρίϑαϊΖο. 



] 

: 
[ 
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γὶ]Ρ σαρρῶῃ, 1} Ραϊοὶ ΓΔ} ]ρ] Ια 1χν 15, Ὠηα )α]., ἢὶ γα ῃὺ 
ἃπαἀβιταπαδηβ ὈΪ ραμυραα!. 28 10 Ἰᾶθαὶ ἤνὰβ αἰβὰϊ Ρα οὶ 
σα] Παρ ΘΆΒΆ]1} ἰδῦ, πὶ πιὰ αὶ ἴῃ 11 η15. ΡῚ8. θην] Πα 18 

αι Ραμα. ἔλα} 15. δῦ ΔῈ Κ αἰνὰ 18} {1110 ἴχοβ. 29. Ρα Ὁ 
Ρᾶῃ αἷβὰ πὶ 5.115, ἃκ ΔΠΡαΣ 5. ἀαῃγθ δὶς ΕὙ1]6] πθῖπὰ β[ο- 

͵λάὰ ῬαΪ} ἀπρᾺ] Δ] απ αϊη5. μα ὐπ Ὁ 80. 7801 [Κα δηβῦαι δηᾶ- 

ηἶτηᾶ, ἀαΐγθ δηδαὶβαϊάαι ἴῃ ΡὶΖοὶ κ νυ πο 581 006 
πὰ τη] 1006 αὐἸρῖζαῖ θ᾽ ἸΡΡ6 νὰ ἰδα}}Ρ, «ἰ]αΐα ἀπ νὰ]- 

Ρᾶὰι σα Ρ8 ἰδι)αὶρ. 82. ἀπυ }Ἰ Καπλη8 5111} 181} ΤααδΙ 1 

) Ὺ ᾿ - 

αἀτείστων χαὶ ϑέλετε πορεύεσϑαι, πᾶν τὸ παρατιϑέμενον 
ςυωυ γ , δ ) , Ν εἶ [ῳ Ω ἌΝ 

ὑμῖν ἐσϑίετε μηδὲν ἀναχρίνοντες διὰ τὴν συνείδησιν. 238 εξὰν 

δέ τις ὑμῖν εἴπη Τοῦτο εἰδωλόϑυτόν ἐστιν, μὴ ἐσϑίετε δι’ 
- Χ Χ - 

ἐχεῖνον τὸν μηνίσαντα χαὶ τὴν συνείδησιν. τοῦ γὰρ χυρίου ἡ 
- ἐδ ὐ ψῳ 2 

γῆ καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς. 29 συνείδησιν δὲ λέγω οὐχὶ τὴν 
« - }] Ν εἶ - ς ,ὕ ε'! , Ν ξ γ ,ὔ ἑαυτοῦ, ἀλλὰ τὴν τοῦ ἑτέρου. ἵνα τί γὰρ ἣ ἑδλευϑερία μου 

) , 

χρίνεται ὑπτὸ ἀπίστου συνειδήσεως; 80 εἰ ἐγὼ χάριτι μετέχω, 
τί βλασφημοῦμαι ὑπὲρ οὗ ξγὼ εὐχαριστῶ; 581 εἴτε οὖν 
Α] ’ "7 ; ΒΩ -»"5 7 γ Ψ δ - 

ἐσθίετε εἴτε πίνετε εἴτε τι ποιεῖτε, πάντα εἰς δόξαν ϑεοῦ 
ποιεῖτε. 82 ἀπρόσχοποι γίνεσϑε χαὶ Ἰουδαίοις καὶ “Ἑλλησιν 

28 Ρυμίαυβ Ἡογμο; αἴθ Βδπαἀβομνν πὰ ΟἹ,, ὕρρϑίχ. Ραμύαι, νι ὰβ 
ΠΔΟΘῚ Ἰούχέογοιη ἐν Βυμίαι δὐθηῦ. ἃὰκ ὔΘΥ ΘΙ Ζ6116, 80. ἃπαπίμηδ, δ ΠῚ 
ταπᾶθ Ὀσπκ]α. Ὀ1ΖΟΙ, αἴθ Πα ἀβου Β1ΖΘ. 

28 Ὦγδ8 41Ρ41] τὶς εἴπῃ ΕἘῸ 1 γρ --- τὴς ὑμῖν εἴπη. --- Ῥαΐί61]) 
τοῦτο, , ἀα58᾽. --- ἰτϑυ]ηβ ἰδύ δὰ αἰτθα 78}} [4110 1Ζ058] τοῦ γὰρ κυρίου 
ἡ γῆ χαὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς Ἠ5ΚῚ, --- [6}1. 29 51101}8] ἑαυτοῦ --- Ἡ 
ἐμαυτοῦ, Ὁ ἴὸ γᾳ σεαυτοῦ. --- Ῥαϊγ ἢ ἀπρϑ] Δ ] Δ πα] η5 Ρπμύι) ὑπὸ ἀπίστου 
συνειδήσεως ἘΟ ἀθς ΔπρΡ Ηἴθν ---- ὑπὸ ἄλλης συνειδήσεως. ϑίπῃη ἀδΥ 
ἀαπΚο]η ὁ{61180 πᾶοὴ ἀθ6 ίῆοίίο: ,605 ἰδύ δρϑισᾶ, (855 Τηθῖ πον ἔγΘΙ μοΙ Ὁ γ 0 
ΘΙΠΘΠῚ ἔγΘΠ 6 Θ᾽ ΘΥ556η (885 πγίθ1] ρΟΒΡΥΟΘΉΘη, υὑπᾶ 10ῃ}:., ΜΘΠηΠπ Ι6ἢ πη 
ἀδηκβαριηρ ΡῸΠ͵65356, ἀ68Π810 ρο]άδίουῦ σοτᾶθ᾽; ἑτέρου φομῦ π80}} ἄθπι- 
56106π διῇ ἀθη βομ 806. τ] γ ϑίθῃ. 80. δηδαὶβαϊάδ] βλασφημοῦμαι 
» ὙὙΔΥτΤη 501106 0 σοβοῃοϊίθη ψοσάθη᾽. 81 ἴα0}1}}] ποιεῖτε; 51ΠπΠπρ᾿6 πᾶ 8586 
ΔῸ γΘΟΠΒΙαηρ 465 τηοᾶτιβ; ΟὉ ἴπὶ φσΘΡΘΌΘΠΘη. ΔῈΡΘΠΌ]1οἷς 6556 ἀπ ἐγ] θη 
βίαιἢπάρε, δύ υοιο] Πα, 455 Ἰσροπᾶ οἷπ ἔπη Βίας ῆπαοί, ρϑ185. [}ἢ 
Ἐσὲρ {6810 ποιεῖτε. 82. 51]41} 18} Τυδαΐϊι} γίνεσϑε καὶ ᾿Ιουδαίοις ΘῈ 
ΚΙ,ἀ6, ἅμπηοῃ ἘῸ γένεσϑε ᾿Ιουδαίοις τε --- καὶ ᾿Ιουδαίοις γίνεσϑε. --- 
Ρίπαοι] Ἕλλησιν, Διο ἢ νρ, ρΘηθθα5᾽, ΘΡθπ80 πιϊΐ ἄοπι 1,αΐ, ἀρθγθῖπ- 
Βπιπιομᾶ 71}. ὙΠ, 8ὅ, ΧΙΠ͵, 20. 1 Ο. ΧΙ, 18, δος 1 Οογ. 1, 24 μαΐ 
ΥΣ ,ταθοὶβ᾽; ἀάποῦθη {ἀπ πη] Κσθκβ, πᾶ ἀδημ τηοϊδύ (πἰομύ 6]. 11, 8) 
τη 1,α΄. Οτδθου8. 



Ξ Ι Κουιηίμπον ΧΙ. 

78}. Ρπάοιη 18} ΔἸ ΚΚΊΘΘ]Οη. ΟαΡ8, 98. βυᾶβϑυθ 1Κ Δ] τὴ 81] 
Ιθῖκα. πὶ 80ΚΊ] 8. Ραῦθὶ τὴ15. ὈΤῈΚ 5171], ἃκ βαῦΐθὶ βαΐτη τηδπᾶ- 
ΟὍ 1, 61 ΘΒ 1Πᾶ. 

ΧΙ. 1 ΟδΙοΙΚοηαδηβ τηθ Πδ] γαῖ θὰ}, ϑνᾶϑυθ ᾿ς Χυβύδαβ. 

2 ΒΔΖ]ᾺΡ Ρδη 1ΖΥ18, ὈΓΟβΙ7Ὰ5, μοὶ αἰ αύα 1610 δ ΠδΠ ἀΔ 5 

51}. 185 βνάβθυθ δηδ 81} ᾿ΧΥ1]5, ΔηΔὈΌΒΠ1η5 σαἰαβθα!β. 
8 8 γΠηΠ)ΠΔαΡ Ρᾶμ 2018 υἱύϑῃ βαΐθὶ 81181Ζ20 ἃῦπθ πδαΌΙΡ 

Χγιϑῦθβ ἰδύ, 10 ΠᾺΡ αἸΠΟη5 ἃρ8, 10 ΠᾺΡ Χυϊδίαυϑ οῸΡ. 
4 γάζα ἃῦπ Ὀ]α]απα5. ΔΙΡΡαὰ ριδαϊο απ 8. σα ]]ἀΔΙΗΠη8, 

ΠΔΌΡΙἀα, οδδΙ γΊ5ΚῸ0 Παρ 561πη. ὅ 10 Πγο] αἴπομο Ὀϊα]απα οὶ 

ἢ Ι 

Χ ἕω 5 , ω - Χ 3 Ν ἘΣ. , 
χαὶ τῇ ἐχχλησίᾳ τοῦ ϑεοῦ, -88 χαϑὼς χἀγὼ πᾶσιν τιάντα 
7 - - 2 - 

ἀρέσχω, μὴ ζητῶν τὸ ἐμαυτοῦ συμφέρον, ἀλλὰ τὸ τῶν ττολ- 
λῶν, ἵνα σωϑῶσιν. 

ΧΙ, 1 Ππιμηταί μου γίνεσϑε, χαϑὼς χαγὼ Χριστοῦ. 
ς . - Ἁ ς ων ᾿] ,ὔ ἱ αὶ ἡ ͵ ὔ] Ν 

2 ἑχταινῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, ὃτε στάντα μου μέμνησϑε καὶ 

χαϑὼς τταρέδωχα ὑμῖν, τὰς παραδόσεις κατέχετε. 
8 Θέλω δὲ ὑμᾶς εἰδέναι ὅτε παντὸς ἀνδρὸς ἡ χεφαλὴ 

ΓΗ: , 3 Ν Ν Ν ς 2. δ Ν δ 
Ο Χριστὸς ἔστιν, χεραλὴ ὃὲ γυναιχὸς ὃ ἀνὴρ, χεφραλὴ δὲ 

-“- - ν᾿ ϑ οω 2 Ν 

τοῦ Χριστοῦ ὃ ϑεός. 4 τᾶς ἀνὴρ προσευχόμενος ἢ 7τροφη- 
τεύων χατὰ χεραλῆς ἔχων χαταισχύνει τὴν χεφαλὴν αὐτοῦ. 

ΧΙ, 8 Αἴ γτᾶπᾶθ ἢ --ϑι 8, ψδῃσγοπα πηίθπ 25 6 -Ξ ὅ γϑυζϑιομηθύ 150] 

--. ὁ 

38 1[Κ] χἀγώ: καί ἴθμ10; 5. Ζὰ ΥἹΙ, 1. ὉἸ]αῖτη 4111 πᾶσεν 
πάντα ὨῈ, υπὰ Ἐα ἰὶ πᾶσιν χατὰ πάντα --- πάντα πᾶσιν; ἄδθοι ἄθπ 
δοοῖι8. ΑΘΥ ᾿μἰᾶδπογόῃ Ῥοβυϊτησηπη ρ (411) νρ]. χὰἭ Ἐρῃ. 1, 15. Τ85 ΒΙΤΉΡΙΟΧ 
161κα ὩΣ ποῦ 7}. ὙΠῚ, 29. 9.6. ΚΑΡῚ γΑ]οκοπάδηδ τπιθῖη 81} μεμηταί 
μου; ἀὰ8 ῬΥίοῖΡ δύ βαυθδίαμπίνιγί, ὉΠΠΘ ἄοοἢ ἀἱθ ἀθο!!παύϊοη γοη {υ]]οπ 5, 
Ἠ]απᾶβ, παβ]ᾶπᾶβ Ζὰ Πδῦθη, γὙρ]. ῬΊ1]. 1Π|, 11. 1] χαγώ; 8. ΠΗ 
2 ὈτοΡη7 85] ἀδελφοί ὉΒΡΟΚΙ, τ τς -- ἴομι, - “ δῃθ}}] παρέδωκα ἘΞ - 
ἘῸ ἀὲρ' πανταχοῦ παρέδωκα. --- Ἰ2ν]5] ὑμῖν -- [6810 ἴῃ ἘΠ ᾿ς. --α δῃᾶ- 
θα Βπῖη8] τὰς παραδόσεις --- ὍΤΕ 1 γρ τὰς παραδόσεις μου. 8. νἱ1- 
780} Ῥα})]) ϑέλω σὲ: ΕῸρ ϑέλω. -- ἃ]1αἴχο αὐη0}] παντὸς ἀνδρός; ἔτ 
γιῶς ἴτι βῖπρ. οἾἾπΘ Υ Κ61 (76 4017) βίθῃι [αϑὺ ἸΠΉΠΊΘΣ' τὶ Οοὐΐβοθοη ἄοι Ρ]ὰ- 
781) 5. ῬὮΠ1]. 1, 18 4]]αἴτη παϊδυτη σαντὺὶ τρόπῳ, 16. ΙΝ, 5 αὦ δ᾽ 1δ 1 
τι] ΡΥ βϑοίπη πρὸς πᾶσαν συγείδησιν, ΤΟ Τ, 4 πὶ αἰ] πὴ δρίοπι ἐν πάσῃ 
θλίψει, ΔΌΟΘΥ ἃπᾶ 811αἱ ΔρΊοη ἐπὴ σιάσῃ τῇ ὁ ϑλέψει ΘΡΘμἀδ 6] 80; ΒΘΙ ΠΟΥ 51πρ'. 
νγἷθ Ὁ]. ᾿Υ͂, 12. ἴπ αἸ]αηπια υἱ]Ἕ[ἕἶη ἐν παντὶ ϑελήματι, ἸἘδδ, ΥἹΙΙ, 8. 
ΧΥ, 18. Ἐρὶ. ΙΥ͂, 81 οϑὕ; ἀδποῦθη αἴθ οοπβδίχιιοίϊοη τηϊῦ ρϑπθύϊν, ὙΜ10 
δ, ΧΠΠ, 1. .Δ}} βαΐναϊο πᾶσα ινυχή, ΧΙΥ, 11 41] ταζᾶο. ΥρΙ. ζὺὰ Βῦ: 
ὙΠ 56. 4 ρδῃυ]]άατημηα, μαι θ᾽ 44] χατὰ ᾿χεφραλῆς ἔχων, διιδάσιοϊς Ὑγ10 
1Π| Τιαι γ᾽ ,γοϊαύο οαρὶύο᾽, 5. Οοτῖπρ' ἴῃ ΖΔΟΟΥ 5. ΖοΙ Βο υ Ὁ Υ Ρ᾿. 808. 
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ΑἰρΡαὰ ρυδατο απ οἱ Δα] ἀἁτηπια πα δ᾽ σα ΒΓ} πδὰ- 

ὈὲΡ βοῖπ; αἷπ ἀπ κ ἰϑὺ 18} Ραΐα βᾶμηο Ῥ᾽χαὶ ὈΙΒΚα πη. 6. πηὖθ 

ἠαθαὶ πὶ 1 ]7]ὰὶ 51Κ αἷπο, βκαθαϊᾶδα ; 10 Ἰα αὶ ΔρῚ ἰδῦ αἴποῃ 

ἂπ ΚαΡΊΠΟΝ ἁἰββαὰ 5Κκαθαμ, σα ]]αὶ. ... 21... πιὰ Δα Βη1- 

γἱρ ἀὰ πιαίϊαιι, 18} Ρὰπ 8. Π|5 ογοᾶδρβ,, 5.117} Ρδἢ ἀγ ρΡΊΚΔἢ8 

ἰδί. 239. 1θὰϊ] ἃκ σαγαϊη5 πὶ μαθαὶν ἀπ τηαἰδῃ 1411 αἸἸρ Δη ὃ 

Ρᾶπ ἃἰΚΚΊΘΒ]οπ. σα Ρ5. {γα καη μι}, 8} σααιγβκοὸΡ ΡᾶΠ5. ἀπΠὰ- 

βαπάδηβ 9 ἤγὰ αἰβαι ἰχυὶβ ἢ Πδλ]αιι ἰΖΥ}5 Ὁ ἴῃ Ῥαμμηδ Ὠἰ [ἃ 2]ἃ. 

53 πα ἴκ ἀπάπαμι αὖ ἰγαυ]π, Ραῦθὶ 7811 ἃ μα 8}}} 1218, βαῦθὶ 

ἔγαῦ]α ΙΘϑὰ85 ἴῃ Ρἰφαϊοὶ παρ ρΆ]ΘΥ} }8 γὰ8, πᾶπιὶ Π]] 24 18} 

ΑΥΠΠἀοπμβ σα γα, 18} αἂΡ: πἰπ}ρ πιὰ }}}}, Ραΐα δύ 161]ς 

δ πᾶσα δὲ γυνὴ τιροσευχομένη ἢ) τιροφητεύουσα ἀκαταχαλύτιτῳ 
τῇ χεφαλῇ καταισχύνει τὴν κεφαλὴν αὐτῆς" ἕν γάρ ἔστιν χαὶ 
τὸ αὐτὸ τῇ ἐξυρημένῃ. 6. εἰ γὰρ οὐ καταχαλύτιτεται γυνή, 
χαὶ χειράσϑω: εἰ δὲ αἰσχρὸν γυναικὶ τὸ χείρασϑαι ἢ ξυρᾶ- 
σϑαι, χαταχαλυτπιτέσϑω. ... 21 (ἕχαστος γὰρ τὸ) ἴδιον 
δεῖτενον προλαμβάνει ἐπὶ τῷ φαγεῖν, καὶ ὃς μὲν πεινᾷ, ὃς 
δὲ μεϑύει. 22 μὴ γὰρ οἰχίας οὐκ ἔχετε εἰς τὸ ἐσϑίειν καὶ 
πίνειν ; ἢ τῆς ἐχχλησίας τοῦ ϑεοῦ καταφρονεῖτε, καὶ χαται- 

σχύνετε τοὺς μὴ ἔχοντας; τί εἴπω ὑμῖν; ἐπαινέσω ὑμᾶς; ἐν 
τούτῳ οὐκ ἐπαινῶ. 28 ἐγὼ γὰρ παρέλαβον αἀττὸ τοῦ κυρίου, 
ὃ χαὶ παρέδωχα ὑμῖν, ὅτι ὃ κύριος Ἰησοῦς ἐν ἣ νυχτὶ σταρε- 
δίδετο, ἔλαβεν ἄρτον 24 χαὶ εὐχαριστήσας ἕχλασεν, χαὶ 
εἶπεν “άβετε φάγετε, τοῦτό μοὺ ἔστιν τὸ σῶμα τὸ ὑπὲρ 
ὑμῶν χλώμενον" τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν. 

6 8ἃΡ]1; Μαββυιᾶπη [Ἀ]80} Δρ] (0Υὁ δρὶυα (5. Μο. Χ, 24); δρ]υ5 -ΞΞ- 
δύσχολος. Μιῦε σϑμυ]]αὶ Ὀγιομῦ αἴθ παπἀβοῆσι 40, παι βοῖη (61) 
βίθῃξέ ποῦ ἀ8Δ. 21 τὴηᾶ, Τοϑύ γνῸὴ βθ᾽ Δ ΙηΙη8. 222 Δ, ἴῃ ἀΟΓ ὨΔηαβο στ 
ὮΌΘΥ ἋΔΟΥ Ζ6116 πδοῃροίταρθη, [610 Ὀ6Ὶ ΟΤ7,. 

, 0 4'π0] γυνή, 65 6810 χαί. ---ο Δ6ΡῚ 151] αἰσχρόν; ἰδ συροβούσίῃ. 
ΑΥΘἢ ΠΙΘΓ ΘΟ, 5610 ἄἀογ ἀρουβοίζου 5: Πηρθηηᾶβ5. τηϊύ ἄθτη τηοᾶπι5: 1608] πὶ 

Ἠπ]7]αἱ 51Κ αἷπο, --- 1404] ΔρῚ ἰ58ῖ. 21 (Βθι παιη)πα βίη ΔΡυΘΙ Ομ θη γο. 
Οὐ θοββομοπ Πἰ πίθου βθῖη 0 ΠῚ ΠΟΙ]6Π (τηδίδ }), --- ἀπ πηδ 781] ἐπὶ τῷ φαγεῖν 
ΒΕΕΟ οῖρ τς (αα οὐδθγ ἴῃ πιϑπ πιοᾶ πα 11 Π}) --- ἐν τῷ φαγεῖν. ΚῚΠΠ (05 

, Οοὔβομοη: ,0666. Κοπημηῦ ΖΌΥΟΥ τηϊύ ΒΘ ΠΟΥ 506 156 Ζυτη 6586η᾽, --ὀ ΒΆ1] 
: Θπίβρτισῃί ΠΡ Βίθ! ] Πρ, πίοηῦ ἄθπι βἴππηθ (, ἄδηπ᾽) πᾶοῃ 416Πὶ θτΐθοιι. μέν. 

22 αἶβαι ᾿ἴΖζυ]8] εἴπω ὑμῖν 5ῖπ ΑΒΗΒΕῸ 1( υρ --- ὑμῖν εἴπω ἍΤ. 
28 ἔτγαυ 1} τοῖ κυρίου --- Εας τοῦ ϑεοῦ. --- ἴῃ ῬίΖαῖοὶ πΔ}} ἐν ἡ νυχτί 
1ΕῸ 1 υρ --- ἐν τῇ νυκτὶ ῇ. 24. πῖπὶῖρ πη8}1}] λάβετε φάγετε ΟῚ, 
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πιθῖῃ Ραΐα ἴῃ ἰζνᾶγα ρα γι κᾶπο; Ραΐα γα]! ἅὰ πηρὶπαὶ 
ΘᾺ ΠΠ Δ]. 

6 - 2ὅ ὥὄγδῃ βδιη 6 Κὸ 181}}] 501ΚῚ αἰᾶν παρίδμιαῦ, αἰβαπα8: 

88 5018. 50 Π1]0 ὑτρονα δύ 1η ΤΠ] ΘΙ Πδιητηδ, Ὀ]ΟΡᾶ ; ραΐα νϑα}- 

7810, 5νὰ αϊα 5γ6 α᾽ἸΡΚΑΙΡ, ἀὰ Τηθ] πη] σϑμηππδὶ. 26 5γἃ 
αἴδὰ ἃ ὅγ16 χηδί]α!θ βᾶπὰ 181 180 βᾶπα 50ΠΚῚ ατὶρκαΡ, 

ἀδαρθα ἔα) 5 ΘΔ ΚΔΠΠ]Δ1Ρ, πἀπῦθ αἰτηδ]. 217 οἱβᾶπ ῃνᾶζαῃ 

5861 τηδὶ]ρθς βᾶπα Ἀ]Δ1 ΔἸΡΡαὰ ατρκαὶ βᾶπᾶ δὑ1Κ] {Ἐ8}1Π8 
ΠΥ ΙΓ θα, ΓΔ] 15 ΒΚα]α, γϑιγ }}}Ρ 161Κ185. 18} Ὀ]ΟΡῚ5. [Δα] 18. 
28 ΔΡΡῬᾶη φακίαϑαϊ 511 5108 τηϑπηϑ, 8} 5γἃ 15 1810 15 

πη 178] 18} Ρ15. 50{1||5 ἀὐἹσῖαῖ; 29. 5861 811 τη 8}}}0 184} ατ]ρ- 

ἈΠ ἀπναῖτραθα, βύδαδ 515 81101η τηδὶ}}} (788: ἀ1]Ρ}Π}0) πὶ ἀοχῃ- 

.ς ΄ " “ 

26 Ὡσαύτως χαὶ τὸ ποτήριον μετὰ τὸ δειτινῆσαι, λέγων 
΄ ἕν ’ “- .Ὡ , 

Τοῦτο τὸ ποτήριον ἡ χαινὴ διαϑήχη ἐστὶν ἐν τῷ ἐμῷ αἵματι" 
-Ὁ - ΟἹ 2 7ὔ 

τοῦτο πτοιεῖτε, ὅσάχις ἂν πίνητε, εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν. 
{ ψ) Ὡ , 

20 ὅσάχις γὰρ ἂν ἐσϑίητε τὸν ἄρτον τοῦτον χαὶ τὸ ποτή- 
ριον πίνητε, τὸν ϑάνατον τοῦ χυρίου χαταγγέλλετε, ἄχρις 

Ταβθτος τς ο « ὍΝ 5 , Χ 2ὔ ὮΝ , Χ ΄ 
οὗ ἔλϑη. 217 ὠστεὲ ὃς ἂν ἐσϑίῃ τὸν ἄρτον ἢ πίνῃ τὸ 7τοτή- 

Ὡς ὔ 2 ,ὔ -Ὡ Ἷ , 7] 27 τ Ὡ ,, ρίον τοῦ χυρίου ἀναξίως, τοῦ χυρίου δνοχος ὅσται τοῦ σώμα- 
τος χαὶ τοῦ αἵματος τοῦ χυρίου. 28 δοχιμαζέτω δὲ ξαυτὸν 
ΒῚ Ων Ν ΩΝ 

ἄνϑρωσος, καὶ οὕτως ἐκ τοῦ ἄρτου ἐσϑιέτω καὶ ἐκ τοῦ σπο- 
ἢ , ᾧ 99 ς Ἃ 2 οἱ Χ , 3 , , τηρίου 7τινέτω ὃ γὰρ ἐσϑίων καὶ σπιίνων ἀναξίως χρίμα 

25 5078} 416 Πδπαβομτ, ΟἿ, 5ν8. 20 ἀαιρα; αἴθ Παπαβομυ 
ἀδυβαα. 29 16} αἀτὶρῖΡ Π6] ἀπγοῆ Ὑουβθ 6. 88. 

ΑἸθγϑῦ ἃ. ἃ. --- [6 10. --- Ῥαία ἰδὺ 1611κ πιθῖη}] τοῦτό μού ἐστεν τὸ σῶμα, 
ΑὈΘΙΟΠοπαθ ὙΓΟΥ 5 ΘΙ] πη; , ΘΌΘΩΒΟ 1 γνρ. 9,000 οδΐ ΘΟΟΡΡῸΒ ΤηΘιπι᾿. -- ρἃ- 
Ῥγυαηο] χλώμεγον 05018 ἘΕΟΚΧΙ, ἀρ, ᾿ἀπᾶθτο ϑρυπτό ἙΟΥ͂, ᾿διδόμε- 
2ὸΨ --- ἸΏ ἴῃ 5:01 ΑἸΒΟΊ, 25 βγῇ Βαμα] 1Κ0] ὡσαύτως; 78 ἄϊ650 
πϑ]10η.6 ὑγοῖθθ᾽; Βα Δ] Ιἶτο 4]]οΐη --- ὡσαύτως Μο. ΧΙ], 21. ᾿ῆ ΧΧ θη 
οθῦ, --- ἴπ πηρὶποπηπ)ῶ, Ὁ]0Ρὰ)] ἔν τῷ ἐμῷ αἵματι -- ΔῸ ἐν τῷ αἵματί 
μου. 20 16 οομ]αηοίγο τηδί]α] , ἀσὶρῖκαῖρ (20. 20) ὙΓΘΡῸΙΙ ον αὐυ- 
ἰοτάθτυπμρ 1π| παυρίβαίσθ. 21 οἱβαπ)] ὥστε; σ᾿, ΙΧ, 41 Ξξ-. οὖν, ὀΘΥΒ ἴπ 
5Κ. --- ΦΔΙρΡῬαι7] ἢ --- Α χκαί. --- πιδῇ]} - -ἀὐιρ αι] ἐσϑίῃ- -πίγνῃ; ἄθν οοη- 
Ἰαποῦν νὸρ ἀΟΥ οηὐουπίθγοιμ. Ὠδηα] απρ', 5. σι Μί. Υ͂, 19, --- ππγαῖσθαθὰ 
ἔγαυ]1}5}] ἀναξίως τοῦ χυρίου ϑῖη Τ51),.... ἀναξίως. ΝΟΣ πμγαίτραθα 
ῖδὺῦ ἴπ (ΟΓ απ βοῆγ  οἷη ΡυμΚι. - ὈΙΟΡῚ5. ται] ϊπ5] τοῦ αἵματος τοῦ 
κυρίου -- Α τοῦ αἵματος τοῦ Χριστοῦ. 28 511. Β1Ρ απ τπϑηπη8] ἑαυτὸν 
ἄνϑρωπος ΟΕ 10 γρ. --- ἄνϑρωπος ἑαυτόν. 29 ἈΠγΑΙ ΤΡΆΒΑ] ἀναξίως 
δῖπο ΟΘΕΒΟΚΙ, ἴὉ νοὶ --- [0}10. --- ται} 1π8] τοῦ χυρίου δ΄ῖπ᾽ ΟΕ 
ΚΙ, τὸ νρ ---- [θ}0, 
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Ἰαπὰβ Ἰοὶκ Τταυ)ῖηβ. 80 ἀθθθθ π᾿ ἰχυ]δ πιδηαραϊ Β1πα] 18} 
ἘΠ ΙΪΪ Ἰὰσ σαϑ]θραπὰ οἝΠΟΠαΙ. 81 ἱθ Ἰαθαὶ 51:10 8 ΔΒ 

βίαν! ἀοαἀ θίτηα,, πὶ βᾶα. .... 

ΧΙ, τὸ... ΒαΠΠΔΙ ΜΠ} ΒΚΘΙΓΘΙηΒ. γα. 11 μασι} Ρδὴ 

8}1 υδῦγκοὶρ αἰπβ 18} βἃ βᾶπιὰ ὩΠΙηᾶ, (116 1} Βα πα 0 ἢ γδ1- 

ΤΠ. Π16}} 5ΥΆΒΥΘ Υ1}}. 12. 8γ0 ΟκΚ τα] }8. αἷη δῦ, ἴρ ΠΡῸΠΒ 

Βα θ]Ρ τηὰπαᾶρα 8, ΡὰϊΡ Ρᾷῃ 11Ρ]ῸᾺ8 4118] τι8 Ιοἰκα ΡΠ Π)ἃ 

ΔἰΠΠΙ Π]ὰ, ΤΠ ᾶρΡΪ γὙἰβαηδη8, ἃἴη ἰδὺ 161Κ, βνὰ 18} Χυϊθίαβ; 

18 18} ἃὰκΚ ἴῃ ἃἰπαιηγηἃ ΔΠΤῚΪΠ Ὑ618 4118] αἀὰ Δ᾽ ΠΔΠγ)ὰ ΘΙ 
ἀδυρΊὶάαὶ βίαση, 000 «πιά δῖθ]8. 1006 Ρίααο5, 006 5.8 !1(08 

7ὰ}080 {{|Π|ὰ], 18} 4111] ἃἰμαυητηᾶ Δ. Πη]ηὴ ἀταρκἀΔ] 51] 01. 

14 1} Ρὰᾷῃ 161κ πἰϑὺ ἃ1η85 ΠΡ ἃ τηδπαραὶ. 1ὅ 7808] αἱβαὶ 

ἑαυτῷ ἐσϑίει χαὶ σιίνει μὴ διαχρίνων τὸ σῶμα τοῖ χυρίου͵ 
Ἀ -- Ύ ς - Ά, ὮΝ - ᾿ ,ὔ νὴ 

80 διὰ τοῦτο ἕν ὑμῖν πολλοὶ ἀσϑενεῖς χαὶ ἄρρωστοι χαὶ 
» ς ’ Ω υ φ}ν Ὲ Ν ν , 2 ὍΝ 

χοιμιὥνται ἱχανοί. 81 δὲ δὲ ξαυτοὺς διξχρίνομεν, οὐχ ἂν 
’ 

(ἐχρινόμεϑα). 
χὰ “ ἃ Ὗ 

ΧΗ, 8 (ᾧ μὲν γὰρ διὰ τοῦ πνεύματος δίδοται λόγος 
’ « -Ὁ -- 

σοφίας) ... 10... ἄλλῳ δὲ ἑρμηνεία γλωσσῶν. 11 ταῦτα δὲ 
,ὔ - ἃ » -»" - 

πάντα ἐνεργεῖ ἕν χαὶ τὸ αὐτὸ πνεῦμα, διαιροῦν ἰδίᾳ ἑκάστῳ 
,ὔ -. 

χαϑὼς βούλεται. 12 χαϑάπερ γὰρ τὸ σῶμα ἕν ἐστιν, μέλη 
"] ’ὔ - “ 

δὲ ἔχει πολλά, πάντα δὲ τὰ μέλη ἐχ τοῦ σώματος τοῦ ἕνός, 
ΝΥ ον ε! υ - [φ ἌΓ τς “ ΄ Ν πολλὰ ὄντα, ἕν ἐστιν σῶμα, οὕτως καὶ ὃ Χριστός" 18. χαὶ 

2 « “ ς - Ἁ “- 

γὰρ ἐν ἑνὶ “πνεύματι ἡμεῖς πτάντες εἰς ἕν σῶμα ἐβατιτίσϑη- 
Ὑ] ες - 7 ,7 ΩΝ 

μεν, εἴτε ᾿Ιουδαῖοι εἴτε “ἤλληνες, εἴτε δοῦλοι εἴτε ἐλεύϑεροι, 
, Ἁ - - 

χαὶ πάντες ἕν σινεῦμα ἐποτίσϑημεν. 14 χαὶ γὰρ τὸ σῶμα 
2 " 7, 2 ἡ -πΞ 

οὐχ ἔστιν ἕν μέλος ἀλλὰ πολλά. 1δὅ ἐὰν εἴπῃ ὃ ποῦς ὅτι 

80. σαβίοραμα)] χοιμῶνται; σὰ- ἱποῃμοαίίγιτη, ,5160 50] αΐθη. οἱπ᾿, 
51 10 14041] εἰ δέ Ξῖπ1 ΑΒΠΕΕΟκ --- εἰ γάρ. ΧΙ, 11 Ῥαίυρ Ρᾶπμ 
411] ταῦτα δὲ πάντα ΘΕῸ τ νρ -- πάντα δὲ ταῦτα. --- ἀ41161}} δεαι- 
ροῦν, Δ ΘΙΟΠΘΠ6 βίγιιοίιν, 5. Ζὰ ἘΡΕ, 1, ὅ. 12. 161]ς τα 18}. γὰρ τὸ 
σῶμα, αὐ ΊΟΠομ 46. β[6]]πηρ,, --- [Ρ ΠΙρὰπ57] μέλη δέ ΘΕῸ ἀορ --- χαὺ 
μέλη. --- ΒαθΑΙΡ τπᾶπᾶρδη8)] ἔχει πολλά ΘΕΒΌΚΙ, τ νρ --- πολλὰ ἔχει. 
- ΡαῖΡ βᾶπ 11}0}05 4111] πάντα δὲ τὰ μέλη, δ οἰομ θη ᾶθ 50611ὰπρ. --- 
118] ἐκ ΄46 --- 610. ---- Ῥαχμητηᾶ αἰπδτητμα} τοῦ ἕγός ὉῈ 6 --- (610, --- 
απ 186 Ι61Κ] ἔν ἐστιν σῶμα; ἰδὺῦ 5πρ]. πδὸ ἄθπὶ πϑποτθη ρυδαϊοαύ. 
ὕ τί σοπβ ἰδὲ Ἠϊοσάστοι, 5016 ἀυγοι τι5, (ΟΣ 582 Ζίθμη]16}} ἀπγουβίδ πα 10 
ξοποτάθῃ. 18 ἴῃ αἰπδιημηᾶ ΔὨτηΐ πη} ἐγ ἑγὶ πνεύματι --- Εαρ ἐν πνεύματι. 
αἰπᾶτατηα ΔὨτηΐπ ἀτάρ κιάαὶ 51}0π|} ἕν πνεῦμα ἐποτέσϑημεν δῖΆ΄α ΒΟΠΤΕᾺ 
ἂος -- εἰς ἕν πνεῦμα ἐποτίσϑημεν. 
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ἔούιϑ βαΐθὶ πἰ 11 ΠᾶΠατΒ, ΠΗ 1ΠΔ ΡῚ5 ΙΟΙΚΙΒ, ΠῚ} αὖ βδΙη8, 
Ι6Ικα, πἰδῦ 8 Ραιηπηὰ οἰ καῦ 106 1408] αἰβαϊ δι.80 βαῦβθὶ πὶ 

111] ΔΙ.ΡῸ, ΠΪ 1 ΡΪΒ 161 Κ|8.,. ἱ αὖ βδιηπηὰ 1ΘΙΚα,, πἰδὺ τι βδΙΠη8, 

οἰ καῦϑ 117 7808] 81] 1611 διιρο, γᾶ] Π]]Ππγλὰ ὃ 1808] 411 Π]ΪυΤηδ, 
ἤν ἀδαμθῦ 18 10 πὰ φῈΡ ρσαϑαία, ἸρὰΠ5 δἰ ΠΠγΔΙἼΊΔ ΠΟ ἢ 
1Ζ6 1ῃη ΙΘΙΚᾶ, ϑγᾶϑυθ υ114ἃἃΔ. 19 10 νϑϑϑίμϑ ΡβῸ 8118 δ᾽ π85 1108, 
γα ἸΟΙΚῦ 20 10 πὰ Ιηϑηδρδὶ 110]ὰ5, 10 αἷπ 161Κ. 21 πἱρ 

Ρᾶη τηᾶρ' ΔρΡῸ αἸρδη ἀπ Παηᾶδα: βοῖπὰ πὶ Ρᾶγ, ΔΙΡΡαα αἴτα 

ΠᾺΡ ἀὰ [οὔπμι: ἰσσαδα πὶ μα. 22 ἃ τηδὶβ ἢ] ῥα]θὶ 

Ρυρ]ηαπα ΠΙρΡῖνο οἰ Κὶ8 Ἰαϑιγοβῦδὶ νἰϑαῃ, ρα 8] 51π8.... 

- 2 - 

οὐχ εἰμὶ χείρ, οὐχ εἰμιὶ ἐχ τοῦ σώματος, οὐ παρὰ τοῦτο 
"ἷ] -“- ΡΞ Ν Ξ ͵ 2 

οὐχ ἔστιν ἔκ τοῦ σώματος. 16 ἐὰν εἴπῃ τὸ οὖς ὃτι οὔκ 
ϑ 2 ΡΒ] - -- 

εἰμὶ ὀφϑαλμός, οὐχ εἰμὲ ἐκ τοῦ σώματος, οὐ παρὰ τοῦτο 
2 27 ΕῚ - ᾿ Β] ο Ν Ὁ 2 ’ οὐχ ἔστιν ἔχ τοῦ σώματος. 11 εἰ ὅλον τὸ σῶμα ὀφϑαλμός, 

: ΧΟΡ. , 5 Εἰ 2 , ον Ὁ -  Υῦ - 
ποῦ ἢ αἀχοήῆ; δὶ ὅλον ἀχοῆ, τοῦ ἢ Ὀσφρησις; 18 νῦν δὲ ὁ 
ΡΨ ῸΝ ΡΥ μὴν , Ἐν τ τ 2 ΟΝ ν Ὁ τ: , ν 
ϑεὸς ἔϑετο τὰ μέλη, ἕν ἕχαστον αὐτῶν ἐν τῷ σώματι, καϑὼς 
᾿] ΠΥ - -" 

ῃϑέλησεν. 19 εἰ δὲ ἣν τὰ πάντα ἕν μέλος, ποῦ τὸ σῶμα; 
ὄν Ἁ ς 

20 γῦν δὲ πολλὰ μέλη, ἕν δὲ σῶμα. 21 οὐ δύναται δὲ ὁ 
Ύ Ν . - - , »» , 2 ΞᾺ ὌΝ ἢ ς 

οφϑαλμὸς εἰπεῖν τῇ χειρί Χρείαν σου οὐκ ἔχω, ἢ πάλιν ἡ 
«« Ἂ-" - 3) ΄-- 

χεφραλὴ τοῖς ποσίν Χρείαν ὑμῶν οὐκ ἔχω: 22 ἀλλὰ πολλῷ 
Ὁ αν ρ- “ ὑ 

μᾶλλον τὰ δοχοῦντα μέλη τοῦ σώματος ἀσϑενέστερα ὑττάρχειν 
2 - 

ἀναγχαῖα ἐστιν... 

22 βδυγίαϊ! 16 πδηαβοῃτ, ΟἹ, ΡῬαυγία ἴπὶ ἰὑοχί. 

15 πὶῃ αὖ βάμηπια 161] οὐ παρὰ τοῦτο; παρά 5οποῖης Ὠΐου οδα- 
581 2ὰ βίθῃθῃ (νρ]. Κυϊρον αὐ. Κϑ'ρυδοῃ]. 8 068, 80 Α. 6. οὐδεὶς παρὰ τὴν 
ἑαυτοῦ ἀμέλειαν οἴεταν βλάψειν ἀπ ἐνίχησαν οἱ Κερκυραῖον παρὰ 
πολύ, ἃπᾶουβ ἀθ οίίθ Ῥοὶ 4110 ἅθπι) πὰ 80 ἰδύ παρὰ τοῦτο γοτῃ 
Οαούθη, ἄθηη ἄϊοβθ Ὀοαθυξαπρ (ΠΟΥ φτᾶροβιίίοη --- 516 Κοπιπι ἴῃ Ν. Τὶ, 
Βοπϑῦ πού γοὺ -- θη ὑγ81, πιϊθγουβίαηθη ουᾶθη; ΟΥ᾽ ὈθΖορ' τοῦτο 
αα! σώματος ππᾷᾶ πΒοίχία ἄον ἀθυ 1 ΟΠΚοῖῦ ὑγθροπ 1611. Ὠΐησι, 4150, ροβούζί 
ΔΟΥ [185 Βρσυᾶοῃθ: 105) ὉΪη πϊομῦ 416 μΒαμᾶ, Ἰο ΐπ πίοηῦύ οἷπ 61} Ἂἀ68 
161065, ΠΟΘ δὴ ἄθμ 1606, ἰδ οὐ ἀδῃπ οὗνγα πἰοῃὺ οἷ 61} 465 161 065᾽ 
1)6η 50] υ5θθαίζ 415 ἴτᾶρο Ζὰ [Ὧ580π, τὰν ἃ0 ἢ ΟΟΥ ΘΟΠ͵ ποῦν αἸΡδὶ, 8. 
Ο4]. Υ, 11 Ἰαῦαὶϊ Ὀϊπιχαὶϊῦ τηου]αι, ἄσῆγθ Ῥδηδιηδῖ8 νυυϊκαᾶα 1,0. ΥἹΙ, 88 
160α1 ΡῬίαΡ ἰαυ]αϊᾷ - νὰ ἰζνῖβ Ιᾶπθ ἰδ Υρ]. ἀπίϑῃ ΧΙΥ͂, 26θ. 160 1.041] 
ἐάν ΤΕ 46 --- χαὶ ἐάν. 18 10 πὰ} νῦν δέ (ΛΒΌ1ΕΟῚ οἄον νυνὶ δέν 
Τιοὐχίοσθθ παϑὶϑύ 0 πὰ 88]. 19 10 νοϑβοϑὶμα] εἰ δὲ ἦν; 5. “π. ΥἹΠ, 19 υπὰ 
βΒοηϑύ. 1056 ἴοττι ἀθ5. 1᾿γτθα]θη ὈΘαΙΠριπρηβαίζοθ ουβοποῖηῦ ΠῸῚ 8η ἀἰ6561 
566 110 ἀθΓ ορίβίοϊπ, διββοσάοιη ἵτπὰ 1,0, υπᾶ 78, ἰὔθυῖρομβ ἰδὲ δέ πίομύ 
αὐαδροαγι οἰκί, 20 10 παι} νῦν δέ --- ἘῸ γυνὲ δέ. ττ-ο τοδηδραὶ} πολλά 
(Β0: ἃ 6) οἂον πολλὰ μένὺ) μέν πἰγτᾷ ΟἿ διιβρο]αθθοθ, 21 πὶρ βᾶπ πιδρ] 
οὐ δύναται δέ δῖα ΒΌΕΚΙ, 46 νρ --- οὐ δύναται, 22. τιαῖθ ἢ]}] πολλῷ 
μᾶλλον, Ἀν ΘΙΟμοπθ σουίβίθ!]ηρ, ἀαρορθὰ ὅ]κ. 50, 11 ἢἰὰ τηαῖβ, 120, 
ΧΎΤΙΙ, 89 υπᾷ Π]ὰ πιαῖ8. οοί. 
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ΧΙΠ, 1... ἃἰρρᾶι ΚΙίβαιο Κἰϊϑιη)απθὶ. 2. 14}} Ἰαθαὶ 
μαθαι Ῥγδαϊοιϊαβ, 18} Υἱξαιι Δ]]αῖχθ ΤΠῸ8 18} ἃ}1 ΚΌΠΡῚ, 

Ἶὰ παθαὰ ἅ}1ὰ ρα] θοῖη, βύαβυθ [αϊγριη)ὰ τη] βδαίαι,, 1 

{υϊαβνὰ πὶ μαθαα, πὶ γαϊΐβ ἴῃ. 8. 8} 78} 1 ἔγδαί)αιι ἃ1108 

αἰ ὐϊπ5. σππϑῖποβ, 7} Ἰαθαὶ αὐρίθαι ἸοἰκΚ τηθὶη οἱ ρα ὈΥΔΠ ἢ] 1 81, 

ἱρ ἔταρνα (α1} παρα, πὶ να ῦ θούοϑ τη18. δ α)]αι. {ΠΡ νὰ 

Ὁ ΘΙβποῖρα ἰϑὺ, 5615 δῦ; ἔα ρνὰ πἱ ΠΠ.ΠΟῸΡ, {ΠἸᾶργὰ ἢ] ἤδα- 

60. πὶ αἰθ]οβαῦα, ὅ πὶ ΔἸ ΥΊΒΚΟΡ, πὶ 80Κ610 561} ἃ]η, πὶ 

).γὺν - ’ “- ) ὃ -“ 

ΧΙ, 1 (Εὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνϑρώπων λαλῶ χαὶ 
- ) , Ψ ’ Ν Χ ,ὕ ,ὔ Ν ᾿ Ἄρογ' ὉΝ 

τῶν ἀγγέλων, ἀγάττην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλχὸς ἠχῶν) ἢ 
,ὔ 2 ᾽ 7 .- Ν ἊΝ 2 ’ Ν Ψ - 

χύμβαλον ἀλαλάζον. 2 χαὶ ἐὰν ἔχω τιροφητείαν, χαὶ εἰδῶ 

τὰ μυστήρια τιάντα χαὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, χαὶ ἐὰν ἔχω 
- , 2 ᾽ς 

γιᾶσαν τὴν τιίστιν ὥστε ὄρη μεϑιστάναι, ἀγάττην δὲ μὴ ἔχω, 
2 ς ,ὔ 

οὐδέν εἰμι. 8 χαὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπταρχοντά μου, 
Ν - Ν -»"Ν 7 ΞῚ , 

χαὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα χαυϑήσομαι, ἀγάττην δὲ 
- 5) ἢ »-Ὁ 

μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι. 4 ἢ ἀγάπη μαχροϑυμεῖ, χρη- 
«ς ) Σ᾽ - 6 } “ ) 2 

στεύεται" ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἣ ἀγάττη οὐ στερττερεύεται, οὐ 
΄“ 2 ΒΝ] - 2 - « »- ν᾿ 

φυσιοῦται, ὅ οὐχ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ξαυτῆς, οὐ σπταρο- 

ΧΠΙ, 8 οἱ ραθτδηπἼαϊάαι, ἄδζι ἃπὶ τὰπαᾶθ οἱ ἤγορᾶὰ (ἵνα χαυχή- 
σωμαι ϑῖπ ΑΒ Ἠϊθυ). πὶ Βαρϑὰ; πὶ [610 ἴῃ ἀ6ὺ Παη βου. δ᾽ τὶ 50 ΚοὶΡ 
ΒΘΙΠ δ'Π, 8ΠῚ ΣΤ Π4Ὧθ ΠῚ ΔΙ]ΔΠΟῸΡ 561η 8]. 

ΧΠῚ, 1 ΚἸδιηο ΚΙ] βπη]α 461} χύμβαλον ἀλαλάζον, νρῚ. [ταυὐοπᾷ 
ἴταυ]α, Κυΐνᾶπι ΚπιΒ5]8 48, Παυγπ]δη5. Βδυχπ]απάδη8. 165. Καρ 061 ρομῦτί 
Ζὰ ἄθπ ἔγοι ὑπ πηϊῦ ἀΙ ΟΠ θυ ΒΟ θὰ. βου σαπρο ᾿θουβούζίθηῃ β(6116ῃ. 2 18- 
θαὶ Βαθα}}] ἐὰν ἔχω; ἵπὶ ΟἸ ΒΒ Βοθθη ΟὙΙΘΟβοἢ}. πὔχαθ εἰ ἔχοιμι 5[86- 
Βοπ; ον βρουβθίζου σου 4180, ἀπαρμᾶπρὶρ γοιὰ ΟὙΙ ΘΟ βοῃθη, 416 
ΒΙ ΠΗ ΘΠ)ᾶ5886 Βαἰζίουτη, Ὑϑγρ]. ΧΙ, 1ὅ. Βο. ΙΧ, 27. --- ρῥχϑυξοί]δη8] προ- 
φητείαν, ἴτα οἵ. Ρ]υχα], νπῖρθ 1 Τίηι. ΤΥ, 14; ἄθγ ποτ. 51η0Ρ11]., ρτϑυΐζοί)α 
10. ΧΙΥ͂, 22. Ὑοῖβ 8 ἢπάθί 510ῃ ἀδβ5 πουΐτυμη ῥτγϑυΐοί! τὴῖῦ ἄθμι Ρ]υγ. 
Ρτγαυίοα. Αδθβίταοία ἴθ ρτυδυΐοία βἰπα υ1]]ὰ ἀπὰ 10441]α κατάβασις. --- 
τηϊ ββαίζαιι (οα θυ τὴ βαϊζαιυ Ἠ6Υπη6})}} μεϑιστάγαι; ἴθ θθἀθαύιηρ, σοπ πηὶρ 
δέ τἄιβθι ας (Ἡ θυμθ ἴτη ΠΤ χίκοη., ΨΥ ΘΟΠ ΒΘ] γ61580᾽, Ὑγἃ8 ταῦ ἀπγουβίδπα] 0}. 
15), τπὶ 850 ΤηΘ 1, ἄὰ βοπδύ μεϑιστάγαι 5ἰπηροπιᾶβθ ἀθογβοίχύ 1δύ, Ὑϑυρ]. 
1,6. ΧΥ͂Ι, 4. 60]. [, 18, διῇ Ὁ]. 1, 28. 64]. 1,6. ὕδθοσ ἄθῃ οοπ]υποίϊν 
ΥΕῚ. χὰ 1 Ο. Τ, 8. ---  8]]αἴΖθ τι1Π08] τὰ μυστήρια πάντα. ΔΌΜΘΙΟΠΘΠ6 
βίσιισξυσ ἀπα πογίβίθ! ]ὰηρ, 8. (απ7]α1|} 56] 6η6 ἀηνγθηαμπηρ 405. ΘΟΠ͵] ΠΟΙΥΒ, 
πο Χ7. 50; ΧΠ 6.7. ὝΠΠ, 58: 4 5615 δῦ γα θυα) αἴ 656 106. Ὁ1]- 
ἀππρ βίθῃξ ἴθδέ ἔν βἰκοῖτβ, Ὀσακβ, πᾶὰβ. Ὑαὰ]ρ: οατιίαβ ραὐθη5 68ῇ, θδπίρπᾶ 
οβῖ. δὅ πὶ ΒΟΚΘΟΙ͂Ρ βοὶπ αἷπ] οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς; αἷπι 1580 φχιιροβοίχί, 58. σὰ 
δι, ὙΠ, 89: 



998 1 Κουιηίμου ΧΙΠ. 

ἱπρτ δια, 1} τ} Ὁ011, 6. Π1} ΤἈΡΊΠΟΡ 1] Πα 1} 1, τη1}- 
[ἈΟΊΠῸΡ 5ππ)αϊ; 17 ἃ] ἴα Ρα]41}0, ἃ] οα] Δα 061}, 81] γ ΘΠ], 

411 σα θ 6110. 8. ἔργα ΔΙΥ πὶ οϑαυ 510; 10 18}006 ργδαίοί]α, 

σαὐαϊγαπαᾶδ,, 8006 τὰζαοβ, οϑΠγ δ η ἃ, 8006 ΚαμΡὶ, ραύδα!- 

η1|ρ. 9 ϑηδη Καμηθη 78}} βιπηδῃ ΡῬΙδαΐ οἰ]. 10 Ὀ106 
αἰ} Ραύθὶ πϑύϑαμδη δῦ, φαύδαγῃ!ρ βαΐα 18 4111. 11 Ρδη 

γὰβ ΠἰαΚΙΔΠ5, 506. ΠΙΌΚΙΔΠΒ γοάϊᾶα, 506. Πα ΚΙΔΠΒ. ΠΠῸΡ, 506 
πἰ. ΚΙΔ 5 πηϊθοᾶδ; Ὀ1Ρ6 γᾶ} ναὶ], Δ] ΠἸ5ΙΚθη5 Πρ]. 12 88]- 
ἢγδῖὴ πὰ Ρᾶ 1} βκαρσονδῃ ἴῃ ΠἸΙΒ ηὐα]. 10 ΡᾶΠ ΔΗ ΙΤΡῚ ΥἹργᾶ 

Δησγαῖγθὶ. πὰ γαὶϊῦ ὰ5 48114], Ρᾶπ αἱΠπιπηᾶ. . .. 

ν, 2 ἤ Ν ,ὔ ΡῚ , ἌΝΝΝ --ἰ , 

ξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ χαχόν, 6. οὐ χαίρει δῦ τῇ αδικίᾳ, 
ω , 

συγχαίρει δὲ τῇ ἀληϑείᾳ᾽ 1 πάντα στέγει, πάντα τειστεύει, 
3 2 ΚΕ 

πάντα ἐλτυίζει, ττάντα ὑπομένει. 8 ἢ ἀγάπη ουδέττοοτε χ- 

χείτετει" εἴτε δὲ τπιροφητεῖαι, καταργηϑήσονται, εἴτε γλῶσσαι, 
σεαύσονται, εἴτε γνῶσις, χκαταργηϑήσεται. 9 ἐκ μέρους γὰρ 

’ Χ .Σ 7 ψ, σ΄’ Δ ῬῸΛ 

γινώσχομεν χαὶ ἔχ μέρους προφητεύομεν. 10 ὅταν δὲ ἔλϑῃ 
τὸ τέλειον, καταργηθήσεται τὸ ἕχ μέρους. 11 ὅτε ἤμην 

’ ς ’ Ἂ ΄ ς ( ἂν  ς δ ΄ 

γήττιος, ὡς νήττιος δλαλουν, ὡς νήπιος ξφρόνουν, ὡς νηπέιος 
: ,ὔ Ἄ Χ - ἐλογιζόμην: ὅτε γέγονα ἀνήρ, τὰ τοῦ νηπίου κατήργηχα. 

, γ ΡΟΝ, 2 ΣΎΡΗ, , ᾿ ΄ 
12 βλέπομεν ἄρτι δι’ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τὸτε δὲ ττροσ- 

, 

τον στιρὸς πρόσωπον. ἄρτι γινώσχω ἔχ μέρους, τότε δὲ 

ἐπειγνώσομαι..... 

9. 16} 5θιύ ἵπ 461 παπαβομυ, [6810 Ὀ61 ΟἿ). 

6 πρίαρ! πη 00} συγχαίρειν, 65. [610 δέ. 1 αἸϊαῖία - αἸ]αία - 8]] - 411} 
ΔΌΥΘΟΠΒΙ Πρ ΔΘΥ [ὈΥΠι, 5. 611]. 8 10. 8. ρδάνιι81}0}} ἐχπίπτει οὔθν πίπτειν 
-- 1Ρ 140}6] εἴτε δέ δῖα. ΑΒΟΞΌ55ΚῚ, -- εἴτε, ---ὀ φῬγαυζοία ραἰαϊταπαα] 
σπροφητεῖαι χαταργηϑήσονται -- Β προφητεία κχαταργηϑήσεται. -- 
Καπρὶ ρσαίαυτη! }}] γνῶσις χαταργηϑήσεται ΒΌΚΙ, 10} νρ --- γνώσεις χατ- 
ἀργηϑήσονται. 9. Β0ΠΙΔὨ] ἐκ μέρους (1), 65. [610 γάρ οὔον δέ. -- 
ΒΌΤΠΔΠ -- ΒΌΤΩΔΗ - 15. 441181}}] ἐκ μέρους ἀτοίτη], ΔΌ ΘΟ 5]ππρ' ἴπὶ ΔιΒασιιος, 
10 ὈΓΡ6] ὅταν, 65 1610 δέ. --- σαύδανπιρ Ραΐα τι 441141}}] χαταργηϑήσεται 
τὸ ἐκ μέρους Ὁ1ΕΟ τὸ νρ, ἄρον. ΕῸ τά {τ τό --- τὸ ἐχ μέρους χαταρ- 
γηθϑήσεταν, τότε καταργ. τὸ ἐκ μέρους χ. τ. Δ. 11 5γ6 π|0].18}}8 το] δ] 
ὡς νήπιος ἐλάλουν ὈΒΕΟΘΚΙ, 1 --- ἐλάλουν ὡς γήπιος, ΘΌΘη80 ἴπ ἄθῃ 
ἀρυῖροπ βαὐχρ]!θἄογι. --- Ὀ1Ρ67 ὅτε (2) 5΄η: ΛΒΠ1 9 δὴ --- ὅτε δέ. --- 
ῬΑ] 5]κοῖη5. ἃΠἤαρ] 44) τὰ τοῦ νηπίου χατήργῆχα --- κατήργηχα τὰ τοῦ 
γηπίου; ὈΔΥΠΙΒ ΚΟ Π5. τς ῬαΘΥ]ΠΠαὐθ5᾽, Ὁ νρ απο οχαηῦ ρπθυὶ". 12. Βαϊ- 
Ἀγατ] βλέπομεν ὉΤΕΡΟ 1’ --- βλέπομεν γάρ. --- ῬαϊτᾺ]}] δὲ --- ΠΕ ὡς 
δ᾽. --- τιβαμύα!}] αἰνίγματι; [νἰδα 5 τας εἰχών, τύπος. --- Ῥᾶπ αἰπιμ πα} 
τότε δὲ ἐπιγνώσομαι; Μαβδιηᾶπη γϑυταίοί, ἄα85 10 γὺν Βδη διι886)]. 
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Ἀ 

ΧΙΥ͂, 30... ὈαΓΠΙβκαὶ 5171}. ἃΚοὶ γα β]αη [Ὁ]]ὰν δαὶ 

51}]}0. 91 ἰπ νἱδοάα. ρα μι }}} δῦ Ραὐοὶ ἴῃ ΔΗ Ραγαἰπ τὰ Ζ01) 

Δ γαϊγοπι ἀμ ραταΐηι γοά]α πηαπαροὶη Ρἰχαϊ, Ἰὰπ πὶ βνὰ δηᾶ- 

μαπβ]απὰ πιΐὶβ. αἰβὶν ἔτασ]α. 22. βγαθὶ πὰ τὰ χαοβ ἀπ θαπαγαὶ 

πᾶ, πὶ βαΐϊμη. ρα δ] πάλ πη, ἃκ Ραϊπι ἀπρα Δ ] πάλη, Ὁ 

Ῥταὰΐοί)α πὶ Ραΐϊπὶ ππρᾺ Δ] μά, ἃκ Ραΐϊμὶ ΘΔ] ΔΗ]. 

28. Ἰαθαὶ σααίτῖθ 11 ΔἸ ΚΑΊ 6510 βαιηδπὰ 18} τοα]α μα γα 2401) 

ἃ]]αὶ, ἀἰὰΡ - μαι - σασσαπα ἱπη 8} ἀπ οἶβαϊ ἱρὰ ἀπῃρα ]8}}- 

Ἰαπάδπβ, πἰὰ αἰραμπα Ραϊοὶ ἀγα! 24 1Ρ Ἰαθαὶ 8118] ργδι- 

ἐοἰ)απα, 10 ἱππαίσασραὶ ἢνὰ8 ΠΡΆ]ΔΙ ] 5. ΔΙΡ ρα ὉΠΥΘΙΒ, 

σαβακαᾶα {γὰπι ἃ]]αῖπ], ἀβϑοκίααα ἔγαμη Δ]]αΐτη, 20 ΡῸ ἃπᾶ- 
Ἰδαρσπ]οπα Παϊγ ϊη85. 15 βυϊ και γα γ Ραμ, Ράμα} αγ]αβαη 8 

ΧΙΥ͂, 20 (2δελφοί, μὴ παιδία γίνεσϑε ταῖς φρεσίν, 
ἐλῚ Ἁ δὰ τὸ ΝΥ, . (ζ΄ - δὲ Ν Ψ) “ 9 ἀλλὰ τῇ χκαχίᾳ) νηπιάζετε, ταῖς δὲ φρεσὶν τέλειοι γίνεσϑε. 
21 ἐν τῷ νόμῳ γέγρατιται ὅτι ἐν ἑτέραις γλώσσαις καὶ ἐν 

-»Ἢ - ͵ 2)ο 

χείλεσεν ἑτέροις λαλήσω τῷ λαῷ τούτῳ, καὶ οὐδ᾽ οὕτως 
εἰσαχούσονταί μου, λέγει κύριος. 22 ὥστε αἱ γλῶσσαι εἰς 

- 2 - 7 ΕΥ̓ΡῪ ΤΡ ΑΣΟς 

σημεῖόν εἰσιν, οὐ τοῖς ττιστεύουσιν, αλλὰ τοῖς αττιίστοις, ἢ 
3 -ν ἊΝ ) - - 

δὲ προφητεία οὐ τοῖς ἀπίστοις, αλλὰ τοῖς πιοτεύουσιν. 
- ο ἴμ 

28 ἐὰν συνέλϑῃ δλη ἡἣ ἐχχλησία ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ λαλῶσιν 
’ ’ . , Ἁ γ - ἌΝ: 22 5. 

γλώσσαις πάντες, εἰσέλϑωσιν δὲ ἰδιῶται ἢ ἄπιστοι, «οὐκ 

ἐροῦσιν ὅτι μαίνεσϑε; 24 ἐὰν δὲ πάντες προφητεύωσιν, 
υ “; δέ ΡΒ ΌΝ ἰὸὃ ΄ ἐλέ ἢ ς Ν , εἰσέλϑῃ δέ τις ἄπιστος ἢ ἰδιώτης, ἐλέγχεται ὑττὸ πάντων, 

) Ν ΄ 2 “Ὁ 

ἀναχρίνεται ὑτιὸ πάντων, 2 τὰ χρυττὰ τῆς καρδίας αὐτοῦ 

21 Ῥαΐθιὶ 1π, ἂπιὶ τὰπαθ δἱ 1π. 

-------τ--τΠΤΠΤσΠσΠσΠτστσΠσόστόρόρπόῤόπ «΄ττ΄τςτςτλπιἭἙι.-.--΄-͵.ς-  ͵ἘςςςἘ-Ἐ-ἤ:ς«ςἘ--ς-.Ἐ-,-5.͵.- 

20 8|κ61] δέϊ; παν ΪΘΓ βἰθῃῦ ἀκοὶ ἐὰν δέ, --- Ατὶ 50}1.8886. Πᾶθοπ 
ἙἘῸἀοῖρ ἵνα ταῖς φρεσὶν τέλειοι γέγνησϑε. 21 τπ Δηβαγαΐτη ταζᾶομ] ἐν 
ἑτέραις γλώσσαις (ΕῸ 1 γρὴ οὔθ ἐν ἑτερογλώσσοιςν --- 7188] χαΐ, ἐν 
(6 Ἐ10,. ---Ἕ. Ἀπρατγαῖπ}) ἑτέροις ΘΕΕΒΟΚΙ, 1 υρ -- ἑτέρων. --- Ἰὰπ πὶ 8γα] 
χαὶ οὐδ᾽ οὕτως --- Βα χαὶ οὐδέπωνλ 22. 5νγαρὶ πι} ὥστε, πὰ Ζαρδϑούχί, 
ΥΡῚ, χὰ ο. ὙἹΠΙ, 4. 23 14041} ἐάν Ἐ6 10 --- ξὰν οὖν. --- 411 Α11.Κ165]0] 
ὅλη ἡ ἐχχλησία ῬΈΕΟ ἴὸ γρ --- ἡ ἐχχλησία ὅλη. --- τοἀ]απᾷ ταζάοτι 
41141}] λαλῶσιεν γλώσσαις πάντες Ὀ13Ἐ 46 --- πάντες λαλ. γλ., τιάντες 
γλ. λαλ. --- Δ} πὑπγοῖβα1}] ἰδιῶται; πὸ ΟἹ, Ηπᾶού 510}. χαΐί ἴπ Οοᾶ ἢ 
αρυᾶ ΜηΠ]Ιαη). 24 Ἰππαίραρραι εἰσέλθη, ἄθΥ ὁοπ]υποίν νοὴ ἀοχ θηΐ- 
Τουπίθγοπ παπα]πηρ, 85. Ζὰ Μί. Υ, 19. 920 Ρὸ δηλ]αιρη]οπα} τὰ χρυπτά 
5: ΑΒΌΤΕΕΟ τὸ τυ -- χαὶ οὕτω τὰ χρυπτά. --- Ῥάμα}} χαὶ οὕτως, 
ὙΕ]. Με. ΙΧ, 2. Μο. Χ, 18. --- Ὀὶ βυπΊαϊ σᾺ}} ὄντως ὁ ϑεός ΑΒΌΕΒΑ 
ἱξυς --- ὁ ϑεὸς ὄντως. 
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δ, ΔΗΘΔΆΥ]ΘΙΖη ᾿Πγ6 10} οαΡ, σαὐθι μη 8. Ραῦθὶ ὈΪ 5.78] ρα Ὁ 
ἴῃ 1Ζ20}]18 ᾿ϑύ. 

ἴθ τος 15 20 Ηγτνὰ πὰ ᾿βϑύ, ὈΥΟΡΙ7 5, Ρᾶπμ ϑϑιηᾶρ σα Πη8 1} Ὁ Πγδ1- 

σα ᾿χναῖα ῬΒΔΙη0η. ΠᾶΡ41}Ρ, 1αἰβθὶη. ΠᾺΡ 8]Ρ, ἃπα μα] θη Πὰ- 

ΡΔ]Ρ, τὰχάα ΠαθΔΙΡ, 5 ΚΘ γθη ΠαΡΔ]Ρ; 811 ἃα {ἰπηγϑὶπαὶ 

γαῖγραϊ. 217 1Δ}0}06 τάδ] ἤνδβ γοα]ὶ, ὈΪ ὑγϑηβ ΔΙΡΡαα τηδὶϑὺ 
ΕΠ: 68. οἷς 

ΧΡ, 1 ΑΡΡᾶμ Καῃη]ᾶ ἰζυ18, ὈΓΟΡΙ]ὰ8, βαῦθὶ δἰναρρο]} 
Ραΐθὶ τηθυϊάδ 1218, βασι 18} ἃηαηθιηα, ἴῃ Ρδημη6] 18} 
δύδμα]ῦθ, 2. βδ11}} βαῦθὶ 18} φϑΠ50, ἴῃ ὮγΟ 5800 γι] 1η6- 

Τ]ἋΔἃ 1Ζ018 5Καὰ]ὰ}0 ρα η8, ]ρὰ ϑγ 876 ρα] θα. 8. αὖ- 

σαΐ ἃὰκ 1218 1 {πη βίη, βαῦθὶ δηάηδηη, οἱ Χυιϑύιβ οὰ- 

φανερὰ γίνεται, χαὶ οὕτως ττεσὼν ἐπὶ τιρόσωτον προσχυνγή- 
- - ΨΦ Ἂ σ΄’ ΡΩ «. { Ν Ψ { - 3 Ἷ 

σει τῷ ϑεῷ, ατταγγέλλων ὃτι ὄντως ὃ ϑεὸς ὃν ὑμῖν ἔστιν. 
σχγι, 2 ) 3 " {τ , [οἱ 

260 1ὲὶ οὖν ἔστιν, ἀδελφοί, ταν συνέρχησϑε; ἕχαστος 
ς - 2 ο 27 ὃ ὃ “Ὁὁλ 2) ιν Ν γλυ 2) λῶ 
ὑμῶν τΨναλμοὸν δχξι, ὁιθαχὴν ἔχει, ατοχαλυῖμιν δχει, γλωσσαν 
5 ( « ᾿ Ἄ» ͵ Ν Ἅ Ν ,ὔ 57 

ἔχει, δρμηνξίαν ἔχει" “τάντὰ τρὸς οἰκοδομὴν γινέσϑω. 21 εὔτε 
Ἢ - Χ ͵ ὌΝ τὰ - - Ν Χ τὰς 

γλωσσῃ τις λαλεῖ, χατὰ δύο ἢ τὸ σιλεῖστον τρεῖς, καὶ (ἀνὰ 
τ ΄ 

μέρος, χαὶ εἷς διερμηνευέτω). 
- ΒΝ 5 « 2 

,« ΧΥ͂, 1 Γνωρίζω δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον ὃ εὐηγ- 
, ςο»-» « ἕ 2 τι «ς 

γελισάμην ὑμῖν, ὁ καὶ παρελάβετε, ὃν ᾧ καὶ ἕστήχατε, 
Φ ,; ΠῚ -" 2 

2 δι’ οὗ καὶ σώζεσϑε, τίνει λόγῳ εὐηγγελισάμην ὑμῖν ὀφεί- 
λεῖε χατέχειν, ἐχτὸς εἰ μὴ εἰκῇ ἐπιστεύσατε. 8 παρέδωκα 

᾿Ν ΓΑ ὍΣ , τὴ Ν )ὔ ο ᾿ ) ,ὔ 

γὰρ ὑμῖν ἐν πρώτοις, ὁ χαὶ τταρέλαβον, τι Χριστὸς ἀτοδ- 

20 γταζᾶα ὨΔΌαΙΡ 5βκοιγθίῃ ΠΑΌΔΙΡ; ἀδθὺ ΔΡΒΟ σοι θου Παίίο 5]ζθυθὶῃ 
(80 5βύαϊί 5]κθ υϑῖ ἢ) Πα Ρ ταχάα μα θα  ρΟΒΟμγΙΘθθη. πὰ βούχίο σὰν Ὀρυ0Β- 
ὨρΡΌΠΡ Β61Πη65 ὙΟΘΙΒΘΉΘΗ8. ΌΟΙ ταζᾶδ οἷπ ἃ, ὮΡΘΥ 5'κουθίη οἵη Ὁ. 

20 ρΤΙΠΠ8 10} συγνέρχησϑε; ΟΘΥ ΟΟΠ͵] ΠΟΙ, Μ61 ἄρ᾽ Παιρύδϑαϊζ 
ἱγσαροπὰ ἰϑῦ; αἷθ Βδπάβοῦσ Ππαὺ οὐϑῦ πᾶὸ ἢ ραν} οἴπμθη Ραμηϊτύ, 
ΧΥ, 1. 2 5κ0]}} ραπιιπαπ)] ὀφείλετε χατέχειν Ὁ1ΤΕῸ ἀ 6 ρ --- εἰ χατέχετε; 
16 ογβϑίθ Ἰοϑατύ ρὶ ῦ πὰς ἀδηη 8116 [8115 οἴ μθη ϑἴππ, ΘΠ τηᾶη π8Δ0 ἀδελ- 
(οί 510}. οἴῃ Ικο]οπ ἀθηϊύ. υσοῖ ἀὰ8. ΘΙ Πρ ΘΒΟΠΟῦΘηΘ. Ῥαΐοὶ, ἀὰ 85. 5810}. δι 0 ἢ 
Ὅ61 Απαῦτϑύ (βαθαί.) Ππαάού, ἰδύ ἀοΥ σοπδίχσπούοη. ἃ ρο μο] θη. ΘΙ βίπῃ δύ 
4150: 910}. χηᾶοῃθ Θὰ0} Ὀθκαππί, 858. [ΠῚ ἀὰ5. ονδηρο] πὶ πὶ ροα δ ο ἢ Π|188 
ῬοΠα]ύθη 80110, δα ἡγ6] 0.6. ὑνοἶβθ. 10}. 65. θὰ}. νου παϊρ Πα θ᾽, --ο ΒΆῸΡο] 
λόγῳ; ἀὰθ Μοῦ ᾿ἰδϑύ υἱϑι]θῖοηῦ ἅπὸῃ 11 ΤῊ. 11, 2 ᾿ιθυ ιβίθ!]θη; ὈΥΒΡΥᾺΠΡ; 
ἀπ Ὀθοαουθαπρ' 5᾽ πα ἀπὈο]καπηῦ, ἅἃ010}} αἴθ βίσιιούιν (αοοιδαῦν ἴῃ ἢν) ἰδ 
ΔΒ Ά]19π 4. 8. ἀπάπαι} χαὶ παρέλαβον, καί ἔρμη]. 
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5γαϊῦ δα. ταν} Π8 ἘΠΒΆΤΟΒ αν ὈΟΚΟΠ, 4. 18} βαΐοὶ 
ΘΆΠΑΥΪΒΙΤΟΡΒ. νὰ, ἸᾺ}} Βαύθὶ ἀγγαὶβ ΒΥ ]α] 1 ἀαρὰ αἰν ὈΟΚΟΙΏ, 
ὃ 7Ὰ} Ραΐοὶ αἰδιρὶαβ ἰδὺ χοῆη, 1.11 ἴα Ραΐὰ Ραϊη ἃ] ]1}011. 

ὃ ΡάΡΤΟΙ ΘΒ ἤν 5 ἰδῦ τη πλοῖα μὰ [Πηλ πα λ}}}} ἰδ]- 

πῃ θυ) ὈΓΌΡΙΘ ΒῈ 5, ΡΖ6 61 Ραὶ τηὰπαριβύδηβ δ᾽ πα ππὰ 

υϊξα, Βαχη]Ρ Ρὰ ΘΟ ΒαΙΖ]Θρη. 7 ΡᾶΡΙῸΣ Ρὰπ αὐἰαπρταα 51Κ 

ἸΆκοραῦ, ΡΆΡΙῸΡ μὰ ἀραιβίδα]}) ἃ]]αΐπ. 8. 10 βροαϊβύδῃμπη)α 

Ὁ] 11χ 6. ΒΥΆΒΥΘ. ὈΒΥΔΈΡαΙ αἰαπριάα, Β1Κ 18} τη18. 9. 1Κ ἃ ]ς ἴῃ} 

88 5118 ]15ἴα. ἀραϊιβύαι]θ. Κοὶ ἢ ἴπὶ γᾺ 08. οἱ Ππαϊναϊάδι ἃρδι- 

βίδα 5, ἀαβὸ 6] ντὰκ ὩἸΚΚΙΘΒΊΟη. οαρ5:; 10. ΔΡΡᾶμ δηδβίαι 

ΘῸΡΒ ἴπ 586] 1π|, 188 850 Δηδίβ 158. ἴῃ 118 ΒαΪΚὰ ὩἸ γα}, ἃΚ 

9 ; τς ἃ - ς -" Ν - χ Ν Ν , 4 Ν 

.ὅϑανεν ὑχιὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν χατὰ τὰς γραφάς, χαὶ 
ὅτι ἐτάφη, καὶ ὅτι ἐγήγερται τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ κατὰ τὰς γρα- 

᾽ὔ ᾽ 7 Γ΄ - - -Ὁ 

φάς, ὅθ. χαὶ ὅτι ὥφϑη Κηφᾷ, μετὰ ταῦτα τοῖς ἕνδεκα. 
Ἂ ἔπειτα ὥφϑη ἐπάνω πενταχοσίοις ἀδελφοῖς ἐφατταξ, ἐξ 

ὧν οἱ πλείονες μένουσιν ἕως ἄρτι, τινὲς δὲ ἐχοιμήϑησαν. 
- , δ - 2 ων 

ἴ ἔπειτα ὥφϑη ᾿Ιαχώβῳ, ἔπειτα τοῖς ἀποστόλοις πᾶσιν. 
» ν , - ἊΝ 3 

8 ἔσχατον δὲ πάντων ὡσπερεὶ τῷ ἐχτρώματι ὠφϑη χαμοί. 
κ᾿ Ὕ ς ,ὔ - γ , «᾿ 2 

9 ἐγὼ γάρ εἰμι ὃ ἐλάχιστος τῶν ἀποστόλων, ὃς οὐχ εἰμὲ 
« Χ - τ; , ’ γ9) Ν 2 , 
ἱχαγὸς χαλεῖσϑαι ἀπόστολος, διότι ἐδίωξα τὴν ἐχχλησίαν 

- -“ , ᾿ - -- 2 ο 2 ἌΡΌθ ας ΄ 

τοῦ ϑεοῦ. 10 χάριτι δὲ τοῦ ϑεοῦ διμι ὁ δἰμι, χαὶ ἢ χάρις 
. -“ 2 2 , “ 

αὐτοῦ εἰς ἐμὲ πτωχὴ οὐχ ἐγένετο, ἀλλὰ 7τερισσότερον αὐτῶν 

0 ἤπιΐ πυπᾶδπι ἰδ σοῦ ΟἿ, πϊῦ τϑοῃύ 415 οἷῃ ἴπ θη ἰοχύ σϑάσαῃη- 
ΒΌΠΘΒ ΡΊΟΒΒΘΙΩ Ζι (ΔΙ Π ἰθυ)]απ) ὈΘΖΘΙΟΠηθῦ; ΤΘΥπο ὈΘΖθιοηθῦ ἀπιροἰςΘγύ 
ταῖππ) ἰθν)]απὶ 415 ΡἼΟΒ56; 8|161η ἢπηΐ δυπάδπι, δύο κοίπου οὐ ἄστπιηρ ὈρααΣΙ. 
ΥΩ]. εἶπ]. 8 18. ὕὔπθεϊρομβ μαΐ ἀϊθ πδηάβομυ! ΗΠ διαί ἢπιΐ, 

4 Ρυια]η. ἀαρα} τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἘΟΚΙἐρ υρ --- τῇ ἡμέρᾳ τῇ 
τρίτῃ. ὅ 18} αἴαν Ῥαία7 μετὰ ταῦτα Ὀ1ΕΟ (168 1δὲ σιιροβοίχι) --- εἶτα, 
ἔπειτα. --- ἀπ] 10 1πι} ἕνδεχα Ὁ: ΕΟ 1 ΔῈ 5: δώδεκα. 6. ραβδὶ Ζίθριπ] 
ἐχοιμήϑησαν ὅϊπ: ΑἸΒΌΤΕῈ 1 νρ --- χαὶ ἐχοιμύϑησαν. 1 ῬάΡτοι Ραη .--- 
ῬΆΡτοΡ Ρδ1]) ἔπειτα (οὔεν εἶτα νὴ --- ἔπειτα (εἶτα), Ῥᾶπ ᾿ἰβύ Ζυγοῖτμαὶ χυ- 
Βεβοίχί; θθὶ ἀθπὶ ογϑίοπ βαρυοῖ ἰδύ 416 55:11] ὉποΙ ΠΟ ΡοΠ, Ὑ7611 ἀ16 
Ζ6116 τηῖΐ ἀ 6501) σοσίο 50}}1655{. 10 ἃηϑίβ 15. 1π 1118} ἡ γάρις αὐτοῦ εἷς 
ἐμέ ΘΕῸ -- ἡ χάρις αὐτοῦ ἡ εἰς ἐμέ, --- ΒαΪΚα πἱ γα] πτωχὴ οὐχ 
ἐγένετο (γέγονεν) Ὁ1Ε6 ἀθρᾳ, νρ]. 64]. ΤΥ͂, 9 --- οὐ χενὴ ἐγενήϑη. --- 
ἢ} αὐτῶν --- [610 ἴῃ Π11,1, --- ἀγραϊαϊάα 16} ἀϑαῖν 4] ἐχοτιίασα, ἀοΥ 
ΒούΒοΠμ6 δυβάσιιοϊς θηί πα] οἴηθ δυββομχη οἸσιηρ γῖ6 1,0. 11, 29 ππηᾶ βοηϑί; 
ἄοοι Κῦπηίο δι Διραϊαϊαα οἷα ἴῃ ἄθη ἰθχύ οἰπρ ἀγα βόπΒ ΘἼΟΒ56ΠῚ βθΐπι, 
-- πῖρ πιῖ5] σὺν ἐμοί 51π1 ΒΌΤΕΟ ἴ0 νῷ --- ἡ σὺν ἐμοί. 

ϑεγπλματας, Ὑ81814, 20 
- 
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ΤΠ Ρ1Ζ0 11 81] 811 ἃ Δ 114ἃ 18 πϑαϊνγια, ἀΡΡᾶπ πὶ ἴκ ἂἃκ 
δηΒΟΒ ΘἽἼΡΒ 1110 Π115. 11 10 180}06 [1 ]80}Ρ6 1Δ1πᾶϊ], βγῶ τηθ1- 

781 18} 5γὰ ρα! θ] θα}. 12. Ῥᾶπμᾶθ πὰ Χυϊϑίπθϑ τηθυ]αα 
Ραΐθὶ ὉΥΤΑΪ8. 8 ἀδαβρᾶϊμη, ἤγαῖγὰ αἸραπα Βαμηδὶ ἴῃ ᾿ἰχν]8 βαὐοὶ 

τιδϑύαϑϑ ἀδαβα]η ηἰϑὺ 13. 10 8081] τιϑϑύαϑα ἀδαβραίη ηϊϑβί, 

1} Χυδύαβ τ] Ὑ815. 14 ΔΡΡᾶπη 1801 ΧτΙδύμβ. Π Ὁ]ΤαΪ5, 5081 

Ρβᾶὰ 788 50 ΤΠΘΥΘΙΠΒ ὉΠΒαγα, 8} 850. φΆΪΔΕ ΘΙ Π5. ππβδγ ἃ 1Δτ|8δ. 
16. Ὀ1Ρ - Ρἂη - οἸαπάα σα] πραγοιύνοῦβ σα ρ5, ππίθ νοι γο!ά8- 

, γ ᾿ 2 ἣν Ἁ Ν 2 ᾿ ΄- , “Ὁ -Ὡ Ν 

πάντων δχοχίασα, οὔκ ἐγὼ δὲ ἀλλὰ ἡ χάρις τοῦ ϑεοῦ σὺν 
γ ,’ "ὕὔ]ὴ τὴ γ Ν 3» Ἢ - [φ᾿ 4 Ν 

δμοί. 11 εἰτὲ δὲ ἐγὼ εἴτε ἕχεῖγοι, οὕτως χηῃηρυσσομίεν χαΐ 

οὕτως ἐπιστεύσατε. 12 εἰ δὲ Χριστὸς χηρύσσεται ἐχ νεχρῶν 
᾿ ΄- «ὉὮὙ ᾿ 

ὅτι ἐγήγερται, πῶς λέγουσίν τινες ἐν ὑμῖν ὅτι ἀνάστασις 
΄-- 2 ΄ρω 

γεχρῶν οὐκ ἔστιν; 18 εἰ δὲ ἀνάστασις νεχρῶν οὐχ ἔστιν, 
ΡΥ ΓΝ Χ τὰ γ δ τ Ν 3 β δ οζ: 

οὐδὲ Χριστὸς ἐγήγερται. 14 εἰ δὲ Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται, 
χενὸν ἄρα χαὲὶ τὸ κήρυγμα ἡμῶν, κενὴ κχαὶ ἢ τείστις ἡμῶν. 

ς , Ἁ ’, ὩΣ - ο ᾿] , 

16. εὑρισχόμεϑα δὲ τνευδομάρτυρες τοῦ ϑεοῦ, ὃτι ἐμαρτυρή- 

1ὅ Ὀ1 ΡῸΡ ἀ16 Βαπάβομυν, ΟἹ, 1 ραβρα, νρ]. Μί. Υ͂, 28. ΧΧΥΙ͂Ι, 1 
Δι 111 .6: 

11 150 18}}Ρ6] εἴτε δέ Ὁ1ΕῸ ἃ οὔρ --- εἴτε οὖν. 12 Ῥαΐδὶ ατταΐθ 
5. ἀΔιαῖπ|} ἐχ νεχρῶν ὅτι ἐγήγερται 13 ΒΕ 6 Ρ,, ρογταᾶθ 50 ὙΠ0 6. 
ΒούΙΒΟΠ6 ἰθχύ ἢ νρ --- ὅτε ἐχ γνεχρῶν ἐγήγεοται. ---- Βατηαΐ ἴῃ 12018] τινὲς 
ἐν ὑμῖν ΘΕΕΌΟΚΙ, --- ἐν ὑμῖν τινὲς (ἰδ νρῷ αυϊάδχῃ ᾿αϊοππῦ ἴῃ γοὈ 5). 
14 Ῥα}] ἄρα, Ῥᾶὰ ,ὕ1π ἄΐοβθπι [8116᾽, γο]κοιηπηθι Βἰππροιηᾷ85; ΟἹ, γϑι- 
Ἰαπρίθη Ρᾶπη. 1)ὲ5 [ο]ρθηᾶθ 18} (6810 ἴπ δίπῖ: ΒΙ,. --ὀ 12} 80 ρα οἴ π5 
ὉΠΒαΤΘ, ἰαι88} χενὴ χαὶ ἡ πίστις ἡμῶν, Δ ΌΜΘΙοΠΘπ 46. νγοσίβίθ]ππρ; χαΐ 
ΒάΡθη ὅη ΑΒΌΤΕῸΟ τὖ νρ, ἅϊ6 αὐτῖροπ δὲ χαί; ἡμῶν 1 πᾷ ραίγθβ, αἴθ 
ἀδυίροη ὑμῶν. --- Ιαϊι58] χενή, ὙΟΥΠΘΙ βίαμα ἀδ ϊ βγασθ, υὙϑυρ]. ψὶ Μί. 
Υ͂, 28. 1 Ὀ1Ρ -Ραδῃ - ρ᾿ἰαπᾶα] εὑρεσχόμεϑα δέ Ὅ1Ὲ --- εὑρισκόμεϑα δὲ 
χαί. Ὁῖθ ἰπιθ515 πᾶ βίαϊέ 1) ἀθσο οἰ προ ΠΟΘ μθ5. ἢ: [,6. 1, 03 ρδῃ- 
ΤῊ0]168, 1,0. ΧΎΤΙ, 7 ἀυυπκύιαθοι, ΧΥ͂Π1, 858 υϑυμνορίάδ, 95. ὙΠ 80 
Ἰπ Πρβαηαϊἀοάμπη, ΧΙ, 41. ΧΥ͂Ι], 1 ἀσυμπμῃοῖ, ΧΥ͂Ι, 28 υσυμῖ4α]α, ἘΡΏ. 1Υ͂, 8 
αὐυῃραί. 2) ἀυγοῖ -ἢ Ρᾶη: Μο. ΧΙΥ͂, 44 αἰὰ} - μδη - ραἵ, ΧΥ͂!, 8 ἀΐχαῃ - 
Ῥδη -βαύ, 1 Ο. ΧΙΥ͂, 28 αι - βᾶπ --ραρραπᾶ, ΧΥ͂, 15 ἈΠῸ - βαᾶῃ - ρἰδηᾶα, 
ἘΡΗ. ΤΥ͂, 28 δηῸ} - βδη - πἰα 1}, ὍΔ]. 171, 2. ἀΖὺῇ - Βᾶπ -1Δα]α, 11 ΤΊηι. 1, ὅ 
δ - μαῃ - ἰχᾶτια; ΒορᾺ ΤΟΝ - αὶ Ρᾶπ Δ 11 Ο. ΥΠΙ, 18 ρΔὴ - βδη - τὴ - 
βϑηἀϊάοάυσπ, 8) ἀπχσοῃ ἄὰ5 ἔγταρθπᾶθ π᾿: Μί, ΙΧ, 28 ρᾶ-τ -]δυ ]αΐθ, [6. 
ΧΎΠΙ, 8 Ὀ1- - ροἰίαϊ, 5}. 1Χ, 85 ρὰ -- - ΙΔ} 618; ἀπγοῖ πὶ νὰ Μο. ΥΠ|Ι, 28 
8κ- - γα -Βθῆν1:. 4) ἀυχοι πὶ: 1,0. ΧΧ, 26 8 -τὶ - ΡἸΙΡ. 56) ἀυτοῖι Ρᾶπ 
7. Υ, 406 ρὰ - Βαὰ - Ἰα ] ἀοοῖ Ρ. 6) νἱ᾽ϑ]]οῖομῦ ἀστοῖς πὶ: 7}. ΥἹ, 22. τὴῖρ 
ὯἱΪ αᾶπ|, Χ, 1 ἴπη πὶ αἱραρρὶβ. --- ρα]ϊαραγοιίνοβ] ᾿γευδομάρτυρες ; Ρ]α- 
ΤΆ] ΓΟΥΤΙ 16 ΤΘΙΚΒ. Πα ἸΠΘΠΟΡ 5. --- ΔῊ Β0Π] 1550. ἀο5. νουϑ68 [ἔρθῃ αἴθ πιοὶ-ς 
βύθπ Βδη βου θη μηχα: εἴπερ ὥρα γεχροὶ οὐκ ἐγείρονται; ἄϊθ5. [0810 
ΔΌ0 ἢ ἴῃ ΠΕ ἃ ο, ' 
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ἄστη Ὀὶ οἵ! Ραϊοὶ ἀγταϊβια Χυῖβῦθι,, ῬάπΘὶ αἱ πὐγαϊβιὰ. 10 18} 
Ἰαθαὶ ἀκ ἀλαβᾶηβ αἰ τὐγοβαμα, ἢ1}} Χυϊδῦιβ. ὈΥΥαΪ8. 117 1 
Ἰαθαὶ Χυϊβίθβ πὶ ὈΤαΪβ., ΒΥ. 18} 850 ρᾺΪΔ ΘΙ η5 ἰχγαγα ᾿ϑύ, 
δ πᾶὰν 51} ἴῃ ἰγαναι πὶ ἰχγαιλαϊη), 18 Ῥάμπηι 18} Ρὰϊ 
ΘΒ Ραμ ἀλη ἴῃ Χυϊδίαθι {τααϊδύποάθαάιη. 19. Ἰὰ θα] ἴῃ Ρ]χαὶ 

᾿ϊθαϊηδὶ [αἰπ81} ἴῃ Χυϊβύατπι γο]  πἀλ8 βίἤπηι βαύαϊ μοὶ, ἃυτηοβίαϊ 

510 Π| Δ]] 126 πη ηηθ. 20 ἴΡ πὰ [Ῥᾶη46] Χυϊδύτιβ ΓΤ 18. τπι8 ἀδπ- 

Ῥαΐϊῃ, ἃπαβίο 618 σα Β] ρα πἀλπηθ γα Ῥᾶη8. 21 πηῦθ Δ ς ῬΑ ἢ 

ΤΠ Π8) ἀΔῸ Ρα5., 18} ῬΆΪΤ τη Δ τιϑϑύαβθ ἀπ }θα1Ζ06. 22 πηὖθ 

ΒΥΆΒΥΘ ἴῃ Ααἀδιηὰ Δ11ἃὰ] οαὐδαρπηδπηα, 5γὰ} ἴῃ Χυϊδύδπι 8118] 
σα απαπμα. 328. ΔΡΡᾶη ἢν ]Ζ.} 1 561 Π81 ἴθναϊ: δ ηαβίο 618 

Χγιβίθβ, ῬΆΡΙῸΡ Ρᾶπ Ραὶ Χυϊβίαιιϑ [Ρ8161}] ἴῃ αὐτὴ 18, 24 βᾶ- 

Ν - ἀρ ὁ Ἵὔ Ν μ᾿ , « 2 
σαμεν χατὰ τοῦ ϑεοῦ ὃτι ἤγειρεν τὸν Χριστον, ὧν οὐχ 
ΒΡ Ἄ Ν Ν 2 γ , 5 φ».Ν τα Ἁ ἘΝ ΚΥ 
ἤγειρεν. 10 εἰ γὰρ νεχροὶ οἷχ ἐγείρονται, οὐδὲ Χριστὸς ξγη- 

΄' 3 

γερται. 11 εἰ δὲ Χριστὸς οὐχ ἐγήγερται, ματαία ἣ πίστις 
ὑμῶν ἐστιν, καὶ ἔτι ἐστὲ ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν, 18 ἄρα 

Ἀ « ’ "] Γ΄ - ΒῚ ,ὔ υ Ξ᾿ - - 

χαὶ οἱ χοιμηϑέντες ἐν Χριστῷ ἀπώλοντο. 19 εἰ ὃν τῇ ζωῇ 
᾿ -“" ,, 

ταύτῃ ἐν Χριστῷ ἠλπιχότες ἑσμὲν μόνον, ἐλεεινότεροί ἐσμεν 
’ ᾽ , - ν Ν μ᾽ , 7 - 

σπάντων ανϑρώπτων. 20 νῦν δὲ Χριστὸς ἐγήγερται ἔκ νεχρῶν͵ 
2 Ν - , 5 Ν Ν δα ς ἡ , ς 
ἀπταρχὴ τῶν χεχοιμημένων. 21 ἐγξιδὴ γὰρ δι’ ἀνϑρώπου ὁ 

ὰ Ν ᾽ γ ΄, ἌΣ - [ν᾿ 
ϑαάνατος, χαὶ δι ἀνϑρώπου ἀνάστασις νεχρῶν. 22 ὠσπῖερ 

ἈΝ 2 - ἊΨ Ν , 2 ,ὔ ο δ ΣΝ - 

γὰρ ἕν τῷ ““1δὰμ πάντες ἀποϑνήσχουσιν, οὕτως χαὶ ἕν τῷ 
- ἤ -- ,ὔ [ῳ ᾿Ὶ δ Ὁ 

Χριστῷ πάντες ζωοττοιηϑήσονται. 28 ἕχαστος δὲ ἕν τῷ 
ἰδί τ - ᾿] Ν ἌΧ, 2 «ς -- Ὸ - ", 

ἰδίῳ ταἀγματε ἀπαρχὴ Χριστός, ἕπειτα οἱ τοῦ Χριστοῦ ἕν 
- ἊΨ -“-- “3 - 

τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ, 24 εἶτα τὸ τέλος, ὅταν παραδιδῷ τὴν 

18. Ῥαμπὰ αἴθ Παπᾶβομυμε, ΟἹ, Ῥαπαῖ ; Ὀουιομθρὺ ἴῃ. ἀοΥ Ὀ6Ππι61- 
Κυηρ Ζὰ Βῦ. ΥΙΙ, 8. : 

10 18} 7401 ΔΚ] εἰ γάρ; Δ} ἰδ Ζαρθδβοίχί ψῖθ Βο, ΥΠ], 2; 68 
σοῃῦτί ψ͵ὸ] Ζὰ Χυϊβίιβ. 11 184} σιιροβοίχί, --- ὀ 718η πϑι}} χαὺὶ ἔτι ὅ1ηῖ 
Α -- ἔτι. 19 1η Ρὶζαὶ Ἰθαῖπαὶ αἷμα) ἐν τῇ ζωὴ ταύτῃ; δϊηαὶ δῦ ὩΔΟᾺ 
ἄσθπ Ἰαἰθι 5 μ θη. Παπἀβο γι θη Ζυροϑοίχζύ, ὑγΉ]0η6 1ἢΥ οἰαημέατη᾽ ἃῃ ἀ1656Υ 
5Β[6116 ΒαΡθθη, ὙΟΌΘΙ ἀοΥ ᾿πίογροϊαίου 485 [Ὁ]ρθηθ Ῥαΐαϊποὶ ὕθουβῃ; δι ἢ 
Μο. Υ͂ἹΙ, 8 5Βίομῃξέ αἷη8 [τ ἀὰθ ἀᾶνοι» μόνον, [ᾧν μόνος Ββιθῃύ 65 ΒΘὨΥ 
ον, --- τη Χυϊδίδα ἐν Χριστῷ πΒούζοη Ὠ3ΚΙ, π80}} ἐσμέν. 20 10 πὰ] 
γῦν δέ ἘΟ --- γυνὴ δέ (Ρ πὰ 541). --- Ρᾶπ46] δ᾽ πηνου ἸΥΤΟ ΠἁΘΥ Ζιβαῦ 
ΠΔΟῊ ΟἴποΥ 1αίθ᾽ !Βοοη. Πδπἀβομγ Ὁ; ἃ 6 ΠᾶΡοη 51 {ν νυνί. --- γαυγΡδμ8] 
Ζυροβοίζέ; Θθοπδο μαύ γενόμενος Οὐά. 80 61 ΟΥἹΘΒθα0ῃ, 5ΚΙ, ἐγένετο. 
22 5γ8}}} οὕτως χαί, 5. Ζὰ ΕΡΗ.Υ͂, 24. 28 Ῥαϊοὶ ἴπ αυπιὰ 18] ἔν τῇ παρ- 
ουσίᾳ αὐτοῦ; Ῥαϊοῖ 5 πηνθυν Υ ΘΠ 61 Ζιιδαί π80}} οἴπου Ἰαἰθὶ πἰϑομοη Παπᾶ- 

ΦΟἾ 
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ΡΙῸΡ βᾶμῃ ἃπαθῖβ, βᾶμ ΔηΔῇ] ΠΡ Ρἱπαϊηδβϑιι. σαιρὰ 14} αὐξίη, 

Ρᾶη ραίαιγ]ῦ ἃ}} γ6 1 Κ]158. 1411 ν᾽ Π}15 18} τηδμΐαϊθ. 20 51] 

ΔΚ 15. Ρπαδπομ, ἀπα μαΐθὶ οὩ]Δρ]Ρ ΟΡ 411805 Π͵Δμ 5. 15. αἵ 

[οὔπηβ ᾿πητηᾶ. 260 8110} δὰκ υἰππαῖνια αὐ [Ὀὔμη8 πη]. 

Δ αμἸϑύα ἢ]Δπ5 σαὐαϊγαα ἀδαρα8ϑ. 217 10 ὈΠῸ6 αἸΡῚΡ: 8118 
αἰ πη αῖνΊ ἃ 5ηα, θαυ βαΐθὶ ἵππὶ βᾶπᾶ ἱχοϑὶ αἰΠπαῖνι δ αἴ Ἰηδ 

ΡΟ 411ἃ;:; 28 βᾶμαῃ Ὀ1Ρ6 8ἃ11ὰ ρακαμηπμ 51Κ ἴδατα ΠΩ, 

ΡᾶμαΡ Ρᾶπ 15 531108 ϑππ|5 σοαἰκᾶηη 51 ἴαατα βδιησηα αἰ ῃπδῖν- 

Ἰὰ Πα 1η αὐ ἰπὰ ΡῸ 8118, 61 51]81 οΡ 8118 ἴῃ 81] χη. 29 δἰββδα 

᾽ὔ “- - -“οἜᾷ ἣ» 

βασιλείαν τῷ ϑεῷ χαὶ πατρί, ὅταν χαταργήσῃ πᾶσαν ἀῤχὴν 
Ἁ - γ Ν ΄ - Ν ἍΝ 

χαὶ πᾶσαν ἑξουσίαν χαὶ δύναμιν. 2 δεῖ γὰρ αὐτὸν βασι- 
λε , Ἂ» ἴθι ϑῇ ’ Ν ἼΩΣ 9. Ν 2 - Ἂ Ἀ Ν ν 

ὕειν, ἄχρις οὐ ϑῇ πάντας τοὺς ἐχϑροὺς αὐτοῦ ὑπὸ τοὺς 
, 2 - ς ω Ν ς , ξ ς Ν Ν ᾽ 

σοδας αὐτοῦ. 26 πάντα γὰρ ὑπέταξεν ὑττὸ τοὺς στοδας 
2 γώ 603} 3 Χ -" ς Ἵ [οἹ Ν 

αὐτοῦ. ξσχατος ἔχϑρὸς χαταργεῖταν ὁ ϑανατος. 21 ὅταν δὲ 
Ὁ, , ξ ’, δ" ο ΑἹ Ἂς - «ς ΄ 

δισύῃ Πάντα υὑττοτέταχται, δῆλον ὅτι ἐχτὸς τοῦ ὑποτάξαντος 
-- ΄ ν - δ᾽ - ,ὔ ’ 

αὐτῷ τὰ πάντα 28 ὅταν δὲ ὑποταγῇ αὐτῷ τὰ πάντα, τότε 
2 «ς « . ΩΝ ἷ - , 

αὐτὸς ὃ υἱὸς ὑπτοταγήσεται τῷ ὑποτάξαντι αὐτῷ τὰ πάντα, 
Ξπς ἐ Ἷ 

ἕνα ἢ ὃ ϑεὸς τὰ πάντα ἐν “τᾶσιν. 29 ἐπεὶ τί "ποιήσουσιν 

21 1260], 416 ὨδΔηἀΒΟΏΥΠ 1ΖΘ. 

ΒΟΒΣΠ, αἴθ. ρΥἸΘΟΒἸβοθθη. ΠΔΡΘη πιοῖδὺ πὸὶ ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ, Ἐα 
οἱ ἐν τῆ παρουσίᾳ αὐτοῦ ἐλπίσαντες, ἃ 6ρ' νρ' «αἱ --- οὐρα] ἀογπηΐ᾽; ᾿ἀὰ5 
πούνγοπαϊρθ γουθυτη (ρα! θα) ἀθουβαῃ ον Ἰπἰουροϊαίου ἢ ἀο00}) Κᾶπῃ 
65. ἃΟΝ ἀυχῸ ἢ οἰπθὴ ΒΟ τ ΘΙ Ὀ ΘΏ]ΘΥ διιβρ αι! ]θ. 5615, ἀὰ π80}} αυτη8 15. α16 
Ζ6116 5ΟἘ] 1658. 24. γα] υ{η}158] πᾶσαν ἐξουσίαν; πᾶσαν ἴθ10 ψῖθ ἴῃ 
ὁοα. 7 ἀριᾶ ΜΗηΠ]απι. απ ἴῃ ἀ 6 ἢ γρ. 25 ρᾺΡ] τπροβοίχί, --- ἢ] π5. 18] 
τοὺς ἐχϑροὺς αὐτοῦ ΛΕΘ ἢρ τ νρὴ --- τοὺς ἐχϑρούς; ἘΘῚ ο' Ἰαδδοη αὐτοῦ 
(πππ|8) ἃπὶ 50] 1556. ἅτ5. 206. αἰδυμηϊδία ἤ]απα5. οαἰαϊναᾶα ἀδαριι5)] ἔσχατος 
ἐχϑρὸς χαταργεῖταν ὁ ϑάνατος τι ἀϊοδον 5{60110 ΤΕ ἀθ [0] --- γον πάντα 
γὰρ ὑπέταξεν. 21 41}1}} εἴπη Βᾶ ὁ νρ -- εἴπῃ ὅτι. 28 8114] τὰ πάντα 
μᾶῦθη 4110 ρου. 1αύ. Παπάἀβομγ ἔθη. πο} ὑποταγῇ αὐτῷ (ὈΕ αὐτῷ ὕπο- 
ταγῆ). --- ῬᾶπαΡ Ρδῃ} τότε οὔου τότε χαίδ Ῥᾶῃμῃ βίῦυε ἄθῃ βαίζθαι; δῃ- 
ἄογ5 9᾿. ΧΙ], 42, ψὸ Κοίη πϑροηβαζ νουπουρΊθηρ. --- 15. 5110ἃ Β0Π|85] 
αὐτὸς ὁ υἱός, ,(6Υ 561085ῦ, ἄθ᾽ βομπ᾽. [Ι͂ἢ οἰπίροι Ιαὐθὶπ. ἀᾺ6]]0η ἀπ Ὀ6ὶ 
ἸΠσοποηνᾶζοσ [610 ὁ υἱός. 29 Δ1ΡῇὈαι} ἐπεί; ἴθυ. ψιρα θυ ὈΘ γΟΙΒ. ΤΣ 
ἀϊ6. δυϊουϑίθαπρ πΔ0 ἢ ἄθι ΦΌΒΟΙ ΘΙ πιρ' 28 ---τ 38 ψΊΘάΘΙ δα ΠΟΙΠΙΠΊΘΙ ; 
Ζὰ αἷρραι υρὶ. ἄο. ΧΙ, 22. 1 Ὁ. ΥἹΙ, 14. --- Ρεὶ ἀδυρ]δηαδῃΒ - ἀΔαρ]Δ πη} 
οἱ βαπετιζόμεγοι-- βατιτίζονται; ἀθΥ ἀροβίθὶ βρυϊομῦ γορ ἄθπι ΡΟ υϑιο 6, 
γογηῦρθ ἄθϑβθῃ 5105}: ΟἸχϊβίθη {1 5010 6, αἴ6 πηροίαυ Ὁ ροβύου θθη. ὙΥΔΥΘΙ, 
[ἀυΐθη. Ἰίθβθθη, ὑπὶ 510 ἀδάμπτοι ἀοΥ ἀα!ου βίο πρ' τιπᾶ 405. θυ ρ θη. 1ΘΌΘΙΒ 
(611 Πρ σὰ τηδοῖθῃ᾽, 8. 46 Δ οΐο Ζ. 58.) 1)ὰ5. ρούβομθ δοίϊν βίθιην βοῃθῖπ- 
βὰν {{π ἀὰ5 ραβδῖν; βαϊ ἀαιιρἼδηααμβ. -ς ἀϊο, 6] 66. οἷπο ἰαϊρ (ἀπ 5108) 
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ἢνὰ γναυνκ]αμ ΡὰΪ ἀδυρ) μη ἴααν ἀδβη8 Ἰα αὶ ἃ}}15 
ἀδαβαπβ. πὶ αὐτοϊβαμα, ἀπῆν Ρὰὰ ἀδιρ)αια ἴα ᾿π5 80 ἀπ- 

Ὦγθ Ρᾷϊ γοὶβ ὈΙΓΘΙ Καὶ ϑἤστη. ἤγθῖ]ο ἤνοῃ, 51 ἀᾶρα ᾿γδη- 
Π16} οαβΥ απ η8 ἴῃ ἰχγαγαχο8 ΠγΟΙ 108, ὈΓΟΡ.] 8, ΡΟΘὶ 
μαθὰ ἴῃ Χυϊβύαιι Τθδτὶ {ἸΔ1]}1 ππηβαγ τη ὃ 892. 1804] 1 πηδη- 

πᾶῃ ἀὰ αἀἰαχαμπι γὰϊῃ ἴῃ ΑἸ αΐβοι, ἤγὸ 115 Ὀοΐο, αθαὶ ἀδα- 
Ῥᾶη8 πὶ Ὁτγοὶβαηα ὃ τη απ 18} αὐ]ρίζατη, πηΐθ ἀπ ἸηΔΡῚΠἃ 

σαβυ αι. 899. πὶ αἰαϊυ )]αϊηαι; υἱαυ] πα β᾽άὰ οοῦάδπα ρἃ- 
γυγα]α Ὁ0118. 84. ἸΒΒΚαν}}Ρ ἰζυ 8 σα γα δα θα 18 πὶ ἔνα }]}.- 

« . " ς Ἁ “ -" Β] ο Α δὲ γ ᾿ οἵ βαπτιζόμενοι ὑπὲρ τῶν νεχρῶν; εἰ ὅλως νεχροὶ οὐκ ἐγεί- 
-- ὁ ΟΡ -"ὝἭ 

ρονται, τί καὶ βαπτίζονται ὑττὲρ αὐτῶν; 80 τί καὶ ἡμεῖς 
, ω ο ἀν ΡΣ 3 , ᾿ 

χινδυνεύομεν πᾶσαν ὥραν; 81 χαϑ' ἡμέραν ἀποϑνήσχκω νὴ 
᾿ ς ’ ὰ ε ω ᾿ ) ἢ , [4 27) 2 ΧΙ, σ᾽ - Ἢ - 

τὴν ὑμετέραν χαύχησιν, ἀδελφοί, ἣν ἔχω ἐν Χριστῷ ησοῦ 
- , - ΒῚ Ν γὔ 5: ἊΨ 

τῷ χυρίῳ ἡμῶν. 823 εἰ χατὰ ἄνθϑρωττον ἐϑηριομάχησα ὃν 
Ψ Ψ , 

Ἐφέσῳ, τί μοι τὸ ὄφελος, εἰ νεχροὶ οὐχ ἐγείρονται; φάγω- 
2 

μὲν χαὶ πίωμεν, αὔριον γὰρ ἀττοϑνήσχομεν. 88 μὴ πλα- 
-"“᾿ Ἂ 

γᾶσϑε" φϑείρουσιν ἤϑη χρηστὰ ὁμιλίαι κακαί. 84 ἐχνήινγατε 

852 τηδίϊαιη; αἷθ ἀτϑὶ Ἰούζέθῃ πο βία θθη βἰπμα θυ] Οθοῆμθη. 898. τἴυχ- 
απ, ἂτπὰὶ ταπᾶρ ἐγαυδτα]απᾷ, 84 Τῃ τΒ5]καν}}} 5ιπμα αἴο Ὀπο δία) ἂν 
Θυ]οβοῆθη. ἔγαυδαγκΊ]δ!α αἴθ ΠΔμἀβοη νη, ΟἿ, ἔγανααν και θ, νρ]. 6101, 8 28. 

ὙΟΥΠΘΏΙΙΘΙ,, ΥΡρ]. 64]. Υ͂, 2 406] Ὀϊμηδ!}Ρ ἐὰν περιτέμνησϑε. ΥἹ, 18 νἱ- 
Ἰοῖπα ἰζυῖβ Ὀϊπιαϊίαπ περιτέμγνεσϑαι. οι ἀδαρἼαπ πάρ 510} δἷπθ ἅμπη- 
Πσπ6 δηνγοπαπηρ δι Μο, ὙΠ, 4; ἀα5. Ῥᾶββϑῖνυ ἀδαρθρθῃ βίθῃύ Μο, Χ, 88. 
ΥεΙ. Τοῦ ατᾶμημη. Ρ. 189 ὑπ υπΐθῃ 58 υἱαυ ]]]ημδηβ. ---ὀ ῬῬδ81]} καί, 
Ραὰ ,1η αἴθβθη [Ὰ]16΄᾽. --- 1η5] αὐτῶν --- 51, τῶν νεχρῶνγ. 80. Ὦγθ1]ο 
ὮγΟΒ] πᾶσαν ὥραν, ΔΝ ΘΙΘμΘμἄθ σου ϑ 91] Πρ, γὙΟΥΡῚ. ΕΗ. ΠΥ, 14. Ὅεοι 
ΔΌΒΟΠΥΘΙΡΘΥ ἱπίθυραηρισίθ ΠΔ0 ἢ 51}ὰπ| ὑπᾷ γουραπμα 8150 ἤγϑῖϊο ἤγοΐ παῖ 
ἄστη [οἸ σπάθη, ΒΟ υ 0. ΠΔ0}) (ΟΥ ΔΌΒΙΟηῦ ἄο5 ἀρουβοίζθυβ, θυ. ϑοπβϑύ 
ὝΟ] ττἷἰ Ὁ61] ἀασα Ὠγδιημηθἢ ἄθη ἀδίϊν ραβούχὺ Ὠδίίθ. 51 σαβυιἝαη 4:5] 
ἀποθνήσχω, αὐβα!]οπᾶθ, ἀο0ἢ) 5᾽ πΠηρϑηη 556. ἀΟγΘΙΟΠΠρ' γ0Π) ΩΟΥ ρου 60} 1- 
ΒΟΉΘΠ 5 γι γ. --- ἴῃ ᾿Ζγδγαῖζοβϑ Ὠγοίί]]05] νὴ τὴν ὑμετέραν χαύχησιν; 
νή Κῦτητηξ ἴπὶ Ν, Τὶ, βοπϑύ πίοῃξ νοῦ, μά ἀρθουμασρύ πἰομῦ; 5ἴηη: ΡῈ ρΡ]ο- 
τα πο τηθᾶτη 46 γ 8, 850 ΜΆΠΥ ἴ0ἢ}. δα ΘΟἢ 5012 Ὀΐμη, ---ὀ ῬὈτΟΡυ]05] 
ἀδελφοί δῖ. ΑΒΚ τ νυρ --- [6 810, --- ἴῃ Χυϊρίαθ Τοθὰ ἔγαυ])τ πΠΒΔΓΔΙΊ1η8]} 
ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ τῷ χυρίῳ ἡμῶν --- Ὅτ4 6 ἐν χυρίῳ. 88 ραναυτα]α]) 
ὁμιλίαι, ἴξ γρ οοἸ]οαηαΐα, 84. 55Καν}}} 1Ζν15] ἐχνήψατε; υιϑβανἼαπ τες 
ΖΌΥ ὈΘΒΙΠητπρ ὈΣΙΠρΡοΠ, Τ,.. ΜΟΥΟΓ Ρ. 1ὅ8. [πὶ ρᾶββὶν δίθῃῦ ὁ5 11 Τίῃ. 
Π, 20, γρὶ]. 1 ΤῊ. Υ͂, 8. --- ὑπ] } 1} ἀγνωσίαν; 65 [610 γάρ. ---- τοἄ]α] 
λαλῶ δῖπ ΒΌΕ Δ ΘΤΩΥ τῷ --- λέγω. 
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Ἰα1α;; ἀΒΚΠΠΡΙ σα Ρ85. Βα] Παραπα. αι Αἰ γΙΊΒ Κα ᾿χν18. το α]ἃ. 
ϑῦ ἃκοὶ αἸΡῚΡ ϑυη8: ᾿γαῖγᾷ ΓΘ Ιβηα αἀδαβδηθ.. ... 
40.... 8Δ᾽[Π1η61η0. 47 88 {Πὺπ8 ἸηΔ πη 15. ΔΙΡ81 τη] 6118. 

88, ΔΙ ΔΙ Πη8Πη8,, γα], τ15 ΠΙΙ]πΠ8. 48. Πγ]]6 18 858. τη] 61η8, 

Β Δ] ΘΙ Καὶ 18} ΡὰΪ τη] ἀο᾽πδη8, Ἀγ] 61 Κ5. 88. αἰ πα Πα, 
ΒΥ Δ] 1 ΚᾺ1 181] 1 αἰ Π] ΠΪ]παἸαηἀδη5; 49. 7181.) ϑνᾶϑυθ ὈΘΙ ΠῚ 

ΤΩΔΉΪ]ΘΙΚἂη Ρ18. ΔΓ ΡΟΙΠηΪη5, θαἰταἴτηα 18} [ΠἸϑαῃῦ Ρ15. ΠΙΠ]πᾶ- 

Καμαϊη8. ὅ0 βεαΐα δῖ αἱρᾶ, ὈΤΟΡΙ]Ὰ5, Ρ6Ὶ [ΟἸΚ 18} ὈΪ]ῸΡ 

Ριυαϊηαθθα ΟἿΡ5. ΟΠ ΠΔη ΠΙ Τ]ΔΡη, ΗΠ ΤἼΌΤΘΙ ὉΠΠΌΤ ΘΙΠΒ 

2 - , 

δικαίως καὶ μὴ ἁμαρτάνετε' ἀγνωσίαν γὰρ ϑεοῦ τινες ἔχουσιν. μεν 
Ν ᾿Ξ Ἀ [ἀϑώμδη τς - 3) ΠΕ ΖΞ - - γ ὔ 

χυρὸς ἕντροτίὴν ὑμῖν λαλῶ. 8 αλλ ἐρεῖ τις Πῶς δγείρονται 

οἵ νεχροί; ... 
(4ὅ ἐγένετο ὁ πρῶτος ἄνθρωπος ᾿Αδὰμ εἰς ψυχὴν ζῶ- 

ὌΣ ᾿ “- δὲ σαν, ὃ ἔσχατος «δὰμ εἰς πνεῦμα ζωοποιοῦν. 40 ἀλλ᾽ οὐ 
πρῶτον τὸ τινευματιχὸν ἀλλὰ τὸ ψυχικόν, ἕπειτα τὸ) πνευ- 

7 -Ό- ᾿ - 4. 

ματικόν. 417 ὃ πρῶτος ἄνθρωπος ἔχ γῆς χοϊχός, ὃ δεύτερος 
ἄνθρωπος, ὃ χύριος, ἐξ οὐρανοῦ. 48 οἷος ὃ χοϊχός, τοιοῦ-- 
τοι χαὶ οἱ χοϊχοί, χαὶ οἷος ὃ ἐπουράνιος, τοιοῦτοι καὶ οἵ 

, -Ὡ 

ἐπουράνιοι: 49 χαὶ χαϑὼς ἐφορέσαμεν τὴν εἰκόνα τοῦ 

χοϊκοῦ, φορέσωμεν καὶ τὴν εἰχόνα τοῦ ἐπουρανίου. ὅ0 τοῦτο 
7 Τῷ -»"ὝἪ 

δέ φημι, ἀδελφοί, ὅτι σὰρξ χαὶ αἷμα βασιλείαν ϑεοῦ κλη- 
- 2 ,ὔ ΔΝ Ὁ Ν Ν 3 

ρονομῆσαι οὐ δύνανται, οὐδὲ ἢ φϑορὰ τὴν ἀφϑαρσίαν χλη- 

48 Μ|βι. ἄρῃ χυγοϊΐοῃ γ 116 115 {0 Β οἴη, 49 πιδη]θιϊταη Β --- ΤΠ 8ΠῈ- 
Ἰοικαη ἃ (Ηθγπη6), νρὶ]. 1,0. ΧΧ, 24. Μο. ΧΙ], 106. ον Ὀαϊταίτηδ, Βοῃ1θύ 
Β 5γὰ οἷπ, Ὑ1ΔΟΣ ἀθη ΟΥΙΘΟΠΙΒΟΠΘη. ἰοχύ; 580 61,, Ἡ υπΠ6. 

8ὅ ἀδυβδμ8] οὗ νεχροί; ἀδα 8 γ0Π Ἃ(ὍΥ ροβαιηθῃΠο]0, αδαβραὶ Μί, 
ΧΙ, ὅ γοη θἰπΖθίηθῃ. 41 ἴτὰυ]8] ὁ κύριος ΑΠ58 ΚΙ δί΄ῖης .--- 1681. --- 
8 ᾿μἰπιΐπα] ἐξ οὐρανοῦ -- ἘΘσΐρ νρ ἐξ οὐρανοῦ ὁ οὐράνιος. 48 5υὰ- 
1οΙ καὶ 18} τοιοῦτον χαί --- Ὸ 5 ἐλ τοιοῦτοι. -- ὮΥ110115] χαὶ οἷος, 
χαί [0104 ΘΡΘη80. ποῖ ΟἹ, ἴπ (σᾶ. 1 ἀρὰ ΜΙΗ]ΐαμ. 49. Ῥαϊταϊπα} φορέ- 
σωμεν --- Ῥ φορέσομεν; ἀἴοθ8. νᾶγτο θαΐταμι. ΠΟΥ οομπ]πποῦϊν βύθμῦ ἐν 
δΥΪ60}. Γαΐ. ΠΤ, ΘΠ 65 Δαπογίαϊ γοη βίπη Πα. --- 15 Εἴ πλ! πα ἰκαιππ85] 
τοῦ ἐπουρανίου; πδοῖ Τιῦρθο ὅτ. Ρ. 2495 σιγᾷ "οὶ ν]θαθυποηρ' ΘΠ 68 
ΘΟΙΙΡ ΟΒἰ {118 ΟΥ δυδίο (611 ὃ ΓΟΥ8 ὙΥΘΡ᾿ ΒΡ ΙΆΒΒΘΙ; ῬΟΙΒΡΊ016 σὰ 1 Τίπι. ΥΙν γ8ὲ 
50 Βδηϊπηδῃ πὶ τηᾶριι}] χληρονομῆσαι οἱ δύνανται --- ἘΘσἐρ οὐ χλήρο- 
γομήσουσιν. --- ἃΥὉ]0 γἈΙΣΡΙΡ]} κληρονομήσει ΟἸΘΤΕῸ ἴὉ γρ --- χλῆρο- 
γομεῖ, 



ΤΙ κού τ  ἐΥ, ΛΟ 

ΔΥΌ]0 γαῖ θὶθ. δ1 881 γππὰἃ ᾿ΧΥ8 αἰρα : 4118] ἃ κ Ωἱ οα8γ}1}- 

ἴδπι., ἱν ἃ]]αὶ ἰπμμ]]α πὰ ; 3 55, ἴῃ ὈΤΔΠ νὰ ΔΕΡΊΏΒ, ἴῃ 

Βροαϊβύϊη. Ραῦπαπυ πὰ; Ραμ αγοὶΡ ἃπϊκ, 1ἃ}1 ἀδαβα 8 πιϑϑύδῃ- 

ἀαπαὰ ἘΠΥΪ 17], [8}} Ὑ 615. Ἰπμδ] ἀ]α πὰ. ὅ8. Β]πα] ἃ 1ϑὺ ἃὰκ βαΐα 

ΤἼ7]0 ΘΠ Π]Οἢ ἘΠΥΪΠΓΘΙἢ 18} Ραΐα αἰνῶ ρα ΠΔΠ]0ὴ πηάᾷῖνγἃ- 
πρὶῃ. ὃ4 ῬᾷμρΡ Ρὰμῃ βαΐὰ αἴγᾶμο ραν δ] ἘΠΑΙγ Δ ΠΟΙη, 
ΡῬάμαἢ γαῖ }ὴρ να Ραΐα σαπιο]ο, πἰϑαρα! 8. να} ἀΔαΡΒ5 

ἴῃ 8018. ὅδ᾽ ᾿γὰν ἰϑὺ ρα χαβ βοῖη5, ἀδαθα ἤναι Ιδὺ 51018 

Ροῖπ, Π8]|]ὰϑ δ0 ΔΡΡὰῃ ρα λαβ ἀδαβαιβ {γαγν δα δ, 10 Τα] 8 

,ὔ ᾿ς Ν ’ ςυωυ ,ὔ “ ν᾿ Ψ 

ρονγνομῆσει. ὅ1 εἐδοὺ μυστήριον ὑμῖν λέγω" πάντες μὲν οὗ 
2 7 

χοιμηϑησόμεϑα, πάντες δὲ ἀλλαγησόμεϑα' ὅ2 ἐν ἀτόμῳ, 
ξ Ὧν 8 Ν Ξ 

ἐν ῥιπῇ οφϑαλμοῦ, ἕν τῇ ἐσχάτῃ σαλπιγγι" σαλσιίσει γάρ, 
χαὶ οἵ νεχροὶ ἀναστήσονται ἄφϑαρτοι, χαὶ ἡμεῖς ἀλλαγησό- 
μεϑα. ὅϑ δεῖ γὰρ τὸ φϑαρτὸν τοῦτο ἐνδύσασϑαι ἀφϑαρ- 

Ἀ - 3 σίαν χαὶ τὸ ϑνητὸν τοῦτο ἐνδύσασϑαι ἀϑανασίαν. ὅά4 ὅταν 
δὲ τὸ ϑνητὸν τοῦτο ἐνδύσηται ἀϑανασίαν, τότε γενήσεται 
ς , ς Ψ ,ὔ ς , Β] -7 

0 λογος ὁ γεγραμμένος ΪΚατειοϑὴ ὁ ϑανατος εἰς γῖχος. 

δὅ ποῦ σου, ϑάνατε, τὸ κέντρον; ποῦ σου, ἔδη, τὸ νῖχος; 

ὅ8 5Κυ1ἃ ἀ16 απ ἀβοι χη, ΟἿ, βκα]α. Α μαΐ βκυ]α δὺκ ἰϑέ, Β β]κυ]ά 
ἰβύ δκ,; Ὀοϊᾶθβ ἰδὲ βρυδοῃρθιηῖββ, ᾿ϑἰχίθυθθ αὔσνθ ἀδ8 ὈΣΒΡΥ ΠΡΊΙΟΙΠΘ 5611. 

, δά 16 σψοτίθ βαπὰῃ Ρᾶπ Ραία ἀΐγϑηο ραναβΊδάα ὑπαϊναπθῖη [Ὁ}16η ἴῃ Β, 
ῇ 6 ἴθ ΕΟ ρ, αῦοῦ ἀοο0ὴ ἼῸ] ΠῸΓ ΑἀυΧῸἢ ὙΘΥΒΘΉΘΗ, ᾿πᾶθη ἀΔ8 διιρ9 (685 

ΔΌΒΟΒΤΟΙΌΘΥΒ Ὑ05 ὈΠαΙνΔηΘΙη Ζὰ πηαϊγαποὶη ὮΌΘΥΒΡΥΔΠρΡ. πἰβαραιθδ Δ -- 
αἴβασρα!ρ5 ΒΒ, Ὑρ]. οἷῃ]. 8 21. 

ὅ1 δ Κ] μέν Α03038 ΕΡΟΚΙ, ἐξ νρ --- (6}]0. ὕει ροπβ Ῥοάοαυξοί 
ΔῸΚ ΠΙΘΙ ,ΠἄΤΏ]10Πη  ἀηα Θπηίβρυϊοιύ ἄθη μέν ΠῸΣ (θὲ βύθ! Πρ’ Π8ΟὮ. 
πὶ ραβυιίατη 10 81181 ᾿πππα] 4] πᾶ4} οὐ χοιμηϑησόμεϑα πάντες δὲ ἀλλαγη- 
σόμεϑα Β)55 ἘΚΙῚ, --- χοι ηϑησόμεϑα, οὐ πάντες δὲ ἀλλαγησόμεϑα 
δῖ᾽η ΟΕ πἀπὰ ἅμη]160} Α, ἀγαστησόμεϑα, οὐ πάντες δὲ ἀλλαγησόμεϑα 
θιΔοΥ νρ. 852 ἴπ ᾿τδμγα) ἐν ῥιπῇ οὗδυ ἐν δοπῆ (0:Ε 6)" Ι,. Μογοῦ 
Ῥ. 02 Ζιοῃῦ Ὀσδὴν ζΖὰ βλέπω. - υδδίδηααπα]7 ἀναστήσονται ΑΡΕΕῸ -- 
ἐγερϑήσονται; ἀἴο5 ψγᾶγ6 υττοϊβαηᾶ, 8 ὉηΥΙΌΤΘΙη. ππα ππαϊνγαποίῃ βἰπᾶ 
ἀαίίνο 465 ὙΘΥΚΖΘΟΡΒ, ὙΕΙ. ΕΣ ΧΤΠ, 14, δ4 Ραπυὶ Ῥδῃ Ραία αϊνᾶμο 
σαναβΊαάα ἀπαϊγαποῖη)] ὅταν δὲ τὸ θνητὸν τοῦτο ἐνδύσηται ἀϑανασίαν 
βῖπῖ ΟΤῈ τς -- (Δ) δ΄πς ΟΞΈΕΚΤΙ, ἀὁ ὅταν δὲ τὸ φϑαρτὸν τοῦτο ἐνδύ- 
σηται ἀφϑαρσίαν χαὶ τὸ θνητὸν τοῦτο ἐνδύσηται, ἀϑανασίαν. δὅ Ὦγαν 
18} Βαζὰ8 Ῥοΐη5 ἀαυβυ ἮγαΣ ἰδύ βἱρῖβ βοὶπ μ4114] ποῦ σου ϑάνατε τὸ χέν- 
τρον ποῦ σου ἔδη τὸ νῖχος ϑ΄᾽η“ ΑΞΚΙ,, ἀοοἢ παῖ Δ ΥΘἰΟμΘπ ΟΣ Βύθ! ]πηρ;, 
ἄα Ῥοΐπβ ἄδιβα ραζᾷβ υπζιυϊάβδίρ' αν --- ποῦ σου ϑάνατε τὸ “χέντρον 
ποῦ σου ϑάγατε τὸ νῖχος ΘΕΕΟ 1 γρ, ποῦ σου ϑάνατε τὸ γῖχος ποῦ 
σου ϑάνατε τὸ κέντρον ΒΟ 5᾽πῖγρ, ΑἹ τὰν ποῦ σου ϑάνατε τὸ κέντρον. 



408 Ι Κουηίμον ΧΥ]. 

Γρανδασ 15. Ὑ0}0. Ὅτ 10 ραβρὰ ἃΥ αΡ, ἰχοὶ ρα  ἀΠ515. 51015 
Βα] ἔγαα]Δ ἢ ἀηβαγᾶπα [68πὰ Χτβίυ. 

Ν᾿ “το ὅ8 ὥνδθὶ ππ, ὈΓΟΡΙ)Π8. τη θ᾽ πα] ΠΠΠ Δ η8, ὑπ]ο]αὶ γαῖγραΐ, 
ἀηραγΔΡΊΔαΙ, αν Π1]Π]8 18 η8 ἰῃ γαυγθύνα ἢ }1η8 5 πύθὶμο, 
γι δαπ ἀδ8 βαῦθὶ ἃ θὰ} 08 ἰσγαγα πἰϑὺ Ἰὰπιθα. ἴῃ [γα]. 

ΧΥΙ, 1 ΙΡ Ὀὶ σαθααι μαύα β1ὴ γϑ] δ πη, βγάβθυθ οὶ - 
168. ΔΙ ΚΙ] Θ8] 0. (ἀἃ]α 16, 5νὰ 18}} 715 [δ }}Ρ. 2. Αἰ πῃ γα] Δ ΠΟΙ 
βὰ θθαῦθ ἢγδυ} 2} ἰσναγὰ [ἸΔΠ 515 51101η 1Δρ18] Πα] 5. Βα οὶ 

ὅ6 τὸ δὲ χέντρον τοῦ ϑανάτου ἡ ἁμαρτία, ἢ δὲ δύναμις τῆς 
τ ,ὔ ιο ’ Ὁ Ν -" , ω “ Ὁ τον ἂν 

ἁμαρτίας ὁ νόμος. ὅϊ τῷ δὲ ϑεῷ χαρις τῷ δόντι ἡμῖν τὸ 
γῖχος διὰ τοῦ χυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

, 5 5) - 2 

ὅ8 Ὥστε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, ἕδραῖοι γίνεσϑε, ἀμε-- 
»ὔ “ -“- ΄ὖ 

ταχίνητοι, σπτερισσείοντες ἐν τῷ ἔργῳ τοῦ χυρίου πάντοτε, 
Φ - 

εἰδότες ὅτι ὃ κόπος ὑμῶν οὐχ ἔστιν χενὸς ἐν κυρίῳ. 

ΧΥ͂Ι, 1 Περὶ δὲ τῆς λογίας τῆς εἰς τοῦς ἁγίους, ὥστιερ 

διέταξα ταῖς ἐχχλησίαις τῆς Γαλατίας, οὕτως καὶ ὑμεῖς 
, - - .- 

ποιήσατε. 2 χατὰ μίαν σαββάτων ἕχαστος ὑμῶν παρ᾽ ξαυτῷ 

7 ΔΥΪΪᾺΡ Α --- ἀνὰ ΒΒ. [σοὶ Β --- ᾽[Ζ0ὸ Α, Ζι 51ρ18 παὺ Β ὅπ 
γα θ βίῃ, (16 οἰπχίρθ ρΊοβϑθ πῃ Β. ἴὔει 488 πἰομῦ ρΘΌΤΟΟΠ ΘΠ ἱ ΥρῚ. 
1,60 Μογοῦ Ρ. ὅ88. Χυϊδία Β --- Χυϊδίαα Α. ὅ8 ναῖγραῖΡ Β --- γαῖτθὶρ 
Α; ἄθπη ΡΥΘΟὮ. ἸΠΠΡΘΥ, Ῥτᾶβ. θη βου ἴπΠ θ᾽ 1656] ἴπὶ ΟἰΒΟΠ6η. (6. 
ΘΟ] ΠΟΙ͂Υ, ἄθὴὴ ᾿πηροιαὔϊγιιβ δου δι ΟΟΥ ἱπηρογαύϊν, --- ἀΡΌΔΙΡ5. ΑΒ, 81- 
Ῥαϊᾶ5 ΟἹ. ΧΥ͂Ι, 1 Οαϊαίϊε Α --- Θα]αίαϊ5 Β απ ΟΤ1,, ἩθγηΘ; οΥβύθυ 5 
θη βρυϊομῦ ἄθηη Ὑου ΠΘΥΎΒΟΠμΘηἄθη. ο Οὐ ΒΟ 6 η. ΟΘΌΤΔΟΝ ἀθὴ ΠπϑΙΠΘῺ (65 γΟΪΙΚ68 
{τ ἄθη 465 ἰἸαπᾶθβ Ζὶὰ βούζθῃ ἀπ παγᾶθ γὸπ Β πᾶοἢ οἰπθὺ Ἰαΐ. οὔθ᾽ φ, ΘΟΉ. 
ὨΔηἀ5οῃν ροοαπαοτί. 115 ἴῃ Α ἴδοι ἄθι Ζ61160 ἡδοῃρϑύθαροπ, ὑδ}10 Δ --- 
᾿αυ1}. Β: τῆς 2 Ἐν 1. 88: 2 Ἰαρ]αὶ τιϑέτω Α --- ἰαυ]αϊὶ Β υπᾷ 61), 
ΔΠΠ]ΙΟὮ π|ῖ6 ἴῃ διϊηδίοι ἰδυΐαηῃ Μί. ΥΙ, 1, νρὶ]. 61}]. 8 18, 

51 ἰχοὶ ρᾳ!}} τῷ δόντι ῬῈ ἴδ νρ ,ηυἱ ἀραϊι" -- τῷ διϑόντι. 
ὅ8 5υδθὶ πὰ] ὥστε 5. χιὶ Πο. ΥἼ], 4. --- αἱλυ ]]]πδη5] περυσσεύογτες; 
1065}: οὐρᾶηζο ποῦ τηϊύ αουπηρ Ζοϊίβοιν. [ν ἃ. ῬῊ. Υ̓ ρ. 299 1Ζ2018, 80Π- ᾿ 
(ογη οὐ Πἄτο 16 οὔθη 29 ἀρ] απ ἄδηβ: , {{116 θοναυ]κοπα᾽.. ΧΥἹ,1 ραθδιν 
βαΐα Ῥαΐτη νοὶ μαπ}} τῆς λογίας τῆς εἷς τοὺς ἁγίους; πῸΥ Βίχιοῦμ ἀο05. ἀδ- 
(1γ8 ὙΟΥΡΊ. 1,0, 11, 82 ἸΌΠαΡ ἄὰ Δηαμυ]οῖμαὶ Ριαᾶοπι, Μο. ΥΙ, 8 Ὀχοβᾶν 
ΙαΚοῦα, 11 Ο. ΤΥ͂, 1δὅ οἱ δηβίβ υἱαγαββ]αὶ ἀὰ να]ρὰὰ ρὺρὰ, ΧΙ, 28 βαυγρα 
τηοῖπα, 8]]αῖτπι αἰ] θϑ]οη. 2. αἰπη γαυ]άπο ἢ Βα Ρα6] χατὰ μίαν σαββάτων, 
ἃ. ἢ. δὴ θάθιῃ οὐβίθῃ ἱᾶρθ πδο) ἄθπὶ βαρ αῦ, οού, , δῇ 6ᾶθπι ϑαῦθαί᾽ : 
ἄον θουβοίζου. γουβίδηα 1580 ἄθη δἰιβάχιιοῖς πἰοην, ΟΌΥΟΙ] οὐ ἀθηβο] θη Μο. 
ΧΥῚ, 2 υἱομύιρ ἀρογϑοίχε παίίοθ. Ζαμ) δοοιιδαίν ἄοιὺ χρϑὶ θοδυ!τηταιηρ γρ]. 
10. ΤΧ, 28 ἀαρ ᾿νάποῖ υπᾷ 1 Ὁ. ΧΥ͂, 80. --- ἔγαπι 515. 51101}} παρ᾽ ἑαυτῷ, 
ΟὈΘΠ14115. πἰομῦ στἱομερ ἀθογβοίζί; 188 ὙᾺΠΠΕΠ|ὰ παρ᾽ ἑαυτοῦ πὰ ἀπάογοπι. 



1 ἸΚουϊίμου ΧΥ͂Ι. ' 409 

ὙΠ, οἱ πὶ ὈὶΡ6 αἰπλὰπ Ρᾷῃ σα Δ να θα]. 8. ΔΡΡᾶὰ ὈΪΡ6 

αἴπιὰ, Ραμχοὶ σᾺ ΚΙ ΙΒ} Ραὶυ] ὈΟΚΟΒ, Ρδη5 βὰ πα]. Ὀγροδη δηδὺ 

ἰχγατα ἴῃ Τα] βΆ] θη}; 4 78}} Ρὰῃ 8 θα] ἰδὺ τη }8. γα} ρᾺ ] ΟΊ ρδη, 

ΘᾺ ΘΙ βαπα τ πλϊ8, ὅ ΡΡᾶῃ αἰτηὰ αὖ 1ΧΥ18, Ρὰη ΜΚΙΔΟΠ]ὰ 

Ἐ5]6ΙΡὰ ; Μακιἀοη)α ἀκ μα Πσασοα. 0 1} αὖ ᾿Ζ2Υ18 γαϊῦθὶ 581]8 

Αἰ ΡΡαὰὰ 8} υἱαύσιι Υἶδα, οἱ 1π|8. ΤῈ]Κ ΘΈΒΑΠα]}1} ΡΙΒ να} μοὶ 1Κ 

γταίο. 17 πὶ υἱϊ]αι ἀπ κ ἰχυῖβ πὶ βα] ΘΙ ρα μα 5. βαῖῃγνδη ; πιηΐθ 
γΘη]ἃ ΠΚ ἤγο ἤγΘΙ]Ο 58 ]|]ὰη αὖ ᾿Ζν18, Ἰαθαὶ [τὰπ|ὰ ἐγ 16 01}. 
᾿ 8. γίβαἢῃ Ρᾶμ ἴῃ ΑἰἸΐαϊβοη. ππᾶὰ ραϊηὐοκυβίθη; 9. Πα 8. δὰ 

τηἶβ πϑ]ακποάδ τ Κι] 184} ναπγβύγοιρα, 1} δηααβϑύα 705. τηᾶ- 

τιϑέτω ϑησαυρίζων ὅ, τι ἂν εὐοδῶται, ἵνα μὴ ὅταν ἔλϑω τότε 
ἢ λ 2 

λογίαι γένωνται. ὃ ὅταν δὲ παραγένωμαι, οὺς ἂν δοκιμά- 
σητε δι’ ἐπιστολῶν, τούτους πέμιψω ἀπενεγχεῖν τὴν χάριν 
Θὰ ἄ ρυ, γ ς , ἍΝ τυ πις 9.9. - ΦΊΓΩΩΝ ἦν 
ὑμῶν εἰς “Ιερουσαλήμι. 4 ἐὰν δὲ ἢ ἄξιον τοῦ κἀμὲ σπτορεύ- 
εἐσϑαι, σὺν ἐμοὶ “τορεύσονται. ὅ ἐλεύσομαι δὲ πρὸς ὑμᾶς, 
ὅταν ἤϊαχεδονίαν διέλϑω" ΠΠαχεδονίαν γὰρ διέρχομαι. 6 πρὸς 
ὑμᾶς δὲ τυχὸν “ταραμενῶ ἢ καὶ “πταραχειμάσω, ἵνα ὑμεῖς μὲ 

, Ἔν , 3 ,ὔ Ν δεν 7 σπεροτέμινητε οὗ ἂν στορεύωμαι. 1 οὐ ϑέλω γὰρ ὑμᾶς ἄρτι 
Σ “ - - 

ἐν σπταρόδῳ ἰδεῖν" ἐλχείζω γὰρ χρόνον τινὰ ἐπιμεῖναι περὸς 
ΕΥ̓ τς ᾽ν ᾿ , ᾿Ὶ " γι. - ἌΡΑ ὑγ 9 , 
ὑμᾶς, ἐὰν ὃ χύριος ἐπιτρέπῃ. 8 Ἐπιμενῶ δὲ ἕν Ἐφέσῳ 
ἕως τῆς πεντηχοστῆς. 9 ϑύρα γάρ μοι ἀνέῳγεν μεγάλη καὶ 

΄ ᾿] , 

ἐνεργής, χαὶ ἀντιχείμενοι πολλοί. 10 ἐὰν δὲ ἔλϑῃ Τιμιό- 

δ αὐϊξ Α --- [610 ἰὴ ΒΒ; 65. ἰδύ {Ὸ ἄρῃ 581πη ὉΠΘΗΌΘΏΥ]1Οἢ παπᾶ 
βίθῃῦ ἴπ 8116Π ΡΟὙ. 1αΐ. Πα ΠάβοΥ. 6 Ρεὶ ἃ --- Ρε Β, ΟἿ,, νρ]. 1,. Μουοῦ 
Ῥ. θ4ὅ. 17 νϑη͵]α Β --- νϑη]ᾶθ ἃ, 8. Ὑἱϑ) Ῥδη Β --- Υἱϑὰ  βᾶῃ Α, Ἡθυπθ. 

ΖαΒΔΙπΠ ΘΠ Πἃπρ' Καηπ 1600) ἔγαπὶ ἄθμι παρά 06. ἀαύ. ΘΠύΒΡΥΘΟμΘ., Μὲ 1,0. 
Τ᾽ 60 Ὀϊρηῆδι, δηδῦ᾽ ἔγατη σα; 9: ΒΟ; ΙΧ, 14. ΜῸ. Χ. 7 ΜΈ ΟἹ, 1. 
ἜΝ Ῥαΐοϊ ν111] ϑησαυρίζων ὃ ὅτι ἂν εὐοϑθῶται; μιαμήδα (Βαμβ, Ἡϊαππιο) 
»δυ Πδυοπ᾿ δ Αὐοἢ εὐοδῶται δῦ, πδοἢ ἄθηη γουρδηρ' γῸ 1 γρ' ,αυοα οἱ 
Ῥἰδοποτῖς᾽, ἔαϊβο ἀθογβοίζί; 68 Ῥοαθαίοί , ΑΒ ΟΥ̓ ἀυτοἢ δ᾽ Δ ΚΠ ΘΠ θα ΟΥ̓ ΘΥ} 
σονῖππί. 4 164} βδη Ἰαθαὶ 1ϑύ 1Τὴ15 γδὶγρ ΒΆ 161 ΒΔ 8] ἐὰν δὲ ἡ ἄξιον τοῦ 
χἀμὲ πορεύεσθαι; 164}. ἰρυν ὑααν ἄρῃ χαΐ ἴῃ κἀμέ; ἢ ἄξιον Ὀδθοπ Κ[ηΐ 
ῬΕΡΟΚΙ, ας -- ἄξιον Ἢ: ΑΙ Ραπᾷ 11} τη15] σὲν “ἐμοὶ πορεύσονται, 
θυ ΘΙ Ομ οπᾶθ ὙΟΥ βίο ]υηρ. 0. γαῖίο1] τυχόν, 5. 5π. ΧΥΙΙ], 8. --- ΔΙ ΡΡαὰα 
788] ἢ χαί --- ἴῃ ἘΘΡ [6810 ἤ, ἱπ Β χαί, --- 61] ἕνα -- ἙἘσάορ εἰ μή. 
- 1[Κ] Ζυροδοίζί. 7 πηίρ νου] ἐλπίζω γάρ --- ΚΙ, ἐλπίζω δέ. -- ταὴῇἱῶ 
Ζυροδοίζίέ 5. τὶ 11 ΟΥἽΟ, 11. ᾿γὸ γ61]10] χρόνον τινά, Δ ΘΟ μΘ μ 40 
Ὑγοσ βίην. 9 γαυχβίγοῖ ρα] ἐνερ -- ἴὸ υρ ουἱάθμβ (ἐναργής). 



410 Ι Κουϊηίηον ΧΥ͂Ι. 

ΠᾶραΪ. 10 ΔΡΡᾶη Δ 08] αἰπλδὶ ΤΟΙ βαϊ8, 581} 10 οἱ ἀπᾶ- 

ΘΆΠΑΒ 5118] αὖ ᾿Ζυῖβ: ἀπΐθ Ὑϑαυϑῦν [τ ]1Π5 γϑυν 6} 5ΥΆΒΥΘ 
78}: 1Κι 11 πὶ Ὠναβηπη ᾿τητηδ {τα καπηϊ. 10 ᾿μβδη 741} ἰπὰ ἴῃ 

ΘΆΥΔΙΥ}]α., 6ἱ αἰπιαὶ ἃ 115; ἀβθθιαα δὰ Κ ἰπἃ τη} ὈΙΌΡΙΌΠΙ.- 

12. ΔΡΡᾶπ ὈῚ Αρδ]]οη Ρᾶπα ὈγΟρα Ραμαν]α ᾿ἰχυὶβ βαύθὶ Η]ὰ 

ἴηῶ Ὀδα οἱ 18. 4611 δὖ ᾿Ζυϊ8 110 ὈΤΟΡτθμ; 8} δα 0 πὶ γὰϑ 

γ1Π}ἃ οἱ πὶ 4611, 10 αἰΠ}10, ὈΪΡ6 υαἱύϊασ. 18. γακαὶρ βδῃ- 

ἀδἰαπ}} ἴῃ οὩ] Δ οἰ πὶ, γα] 61 Κὸ τα] 810, ραρναβίϊαδὶ 5171}. 

14 δ] ᾿χγῶν ἴῃ ΕΔ Ργαὶ γαῖγρα]. 16. Ὀ]]ἃ 1χυἱβ, Ὀτοθι]αϑ; 

ἰδ} σαγα Θἰαϊ απααβ, Ραῦθὶ 51π6 ἃπδβίοαθιῃηβ. ΑἸ Κα ἴ]8 7188: ἀὰ 

9:0 λέ ς! 3.0. τὴν , Ν ΟΣ 4 Χ Χ 27, 
ς, βλέπετε ἵνα ἀφόβως γένηται προς ὑμᾶς" τὸ γὰρ ξργον 
" ) , «ς Ν γ ,ὔ ῇ ὃ ΣΕ δὰ Ἂ , 

χυρίου ἔργάζεται ὡς καὶ ἐγώ: 11 μή τις αὐτὸν ἐξουϑενήσῃ. 
Ἷ Ν ἘΝ 2 Ξ ὅδ, ς! 2,77 ἢ Ν ΕΓ τς ΞῚ , 

γεροχτέμιψατε δὲ αὐτὸν ἕν εἰρήνῃ, ἵνα ἔλϑῃ πρὸς ἐμέ" ἐχδέ- 
Ν Ν - 2 - ) 

χομαι γὰρ αὐτὸν μετὰ τῶν ἀδελφῶν. 12 Περὶ δὲ ᾿““7τολλὼ 
- 3) - - - Ν , 

τοῦ ἀδελφοῦ δηλῶ ὑμῖν ὅτι στολλὰ πταρεχάλεσα αὑτὸν ἵνα ἔλϑῃ 
ἈΝ Σ ΩΣ Ὁ ὩΣ) ὑνξ 7 

σρὸς ὑμᾶς μετὰ τῶν ἀδελφῶν" καὶ πάντως οὐκ ἣν ϑέλημα ἵνα 
- ! Ρ] - 

νῦν ἔλθη, ἐλεύσεταὶ δέ, ὅταν εὐχαιρήσῃ. 18 Γρηγορεῖτε, 
΄ } - , 3) ,-ς - ΄ 

στήκετε ἕν τῇ πίστει, ἀγνδριζεσϑε, χραταιοῦσϑε. 14 πάντα 
ς - 2 2 ͵ , - Ἔ ω- ΞῚ , 

ὑμῶν ὃν ἀγαπῃ γινέσϑω. δ παραχαλῶ ὑμᾶς, ἀδελφοί" 
., Ν Ὁ ΡΟΣ, - ο Ὁ ΩΣ οἱ 2 ᾿ τ ." 

οἴδατε τὴν οἰχίαν Στεφανᾶ, ὃτι εἰσὶν ἀπαρχὴ τῆς «“χαΐας 

10 βαῖμνιρ ἃ --- βαϊμγαὶρ Β; βαϊῆγαπ ὑπὸ αὐϑαιηγαηῃ βίθμθηῃ βοηϑύ 
ἸΤΏΤΊΘΙ 11Π| ΠΡ ΟΙαΙΥ,, πἴθ ἴτὰ οΟμ]πποίϊν, 80. γὸ ἴπὰ ΟὙΘΟΙ. Θ᾽ ἱΠΠΡΟΥ. 
Ῥτᾶβ. βίθῃξ. πηδραηᾶβ Β' --- ἀπᾶρᾶηβ Δ, γνοΥρ]. ῬὨ1]. 1, 14 ππαρδηαδη8, 
πα ἄμου ἀμ] 16 6 [8 }16 0 οἴη]. 8 82. 88.(. 11 Ν8ΟΒ ἔτακαπηὶ Ὀυιομύ Α 80. 
1ὅ ΑἸκαϊΐο ἀ16 παηάβομσ, ΑΚ41]6 Ο1.. 

11 πὶ Ἡναβηιη} μή τις ΕΟ ἄορ --- μή τις οὖν. 12 Ὀεπάν)α 
1ΖΥἱ8 Ραΐθ11 δηλῶ ὑμῖν ὅτι δ΄᾽η: ΕΟ 10 γρΡὶ --- (6810. --- ἱπᾷ ῬδᾺ] 
παρεχάλεσα αὐτόν, 5. σὰ “1. Υ͂, 40. --- 15] Ζυροδοίχί. --- δο] σάν- 
τως Ὑρ'’ ,υὐαπθ6᾽; (οΥ αοίθ ἔχθϑίθ πάντως Μ:Θ ὈΠΒΘῚ γοΙμἰθη 685. ,76- 
ἀο5[Ἀ118᾽, νϑγρὶ. 1,0. ΤΥ, 28. --- ὈΠΡῸ απόϊυρ] ὅταν εὐχαιρήσῃ , ΘΠ ΘΓ 
ΘΌΙΘρΘπ6 Ζοιύ Πᾶθοη ψιγα᾽, ἰπὶ οὐ, τπηρουβῦμ] 16. ΝΟΡΘη ἄθπὶ πὰ ΠΪΘΥ' 
γΟΥ ΚΟΥ τ 6140) ἢ{{π|ρ Πηἀού 5101} δέοι. τ οῖρθ; ἄὰ οἷπθ 80] ὑπ ρ ΒΟ Πα Πρ' 
ἴαρα - βΒοηϑέ Ὀπουμῦγ! δῦ, Πἰορὺ 65. ΒΘ. ΠΔΠΘ πμίοὶρ' σὰ γουιηαίοη. ἴὐθο 1 
ἀα5 Ἰαηρθ τὶ νρὶ. Τ,, Μθγοῦ ἡ. θ0ῦ2, Ζιγ δυβ]αβθαηρ ΟΥ̓ ΘΟΡρυ]ὰ γρ]. πύθῃ 
22 υπᾶ χι Μο. Χ, 27. 18. ναϊκὰῖ βίαμαάλ! 4} γρηγορεῖτε στήχετε, γρὶ]. 
Ζὰ Μί. Υ, 24 υπά Τιῦθε τ. Ρ. 154 Απιῃ. 6. --- ρα βναβίϊααϊ 51181}} χρα- 
ταιοῦσϑε δῖ ΒΟΡΟΚΙ, ἀθρ5.2 --- χαὺὴ χραταιοῦσϑε. 1 Ὀϊ474] παρακαλῶ 
ΒΙη1 Ὁ --- παραχαλῶ δέ. --α 5154} εἰσίν ΟἸΠΒΕΒΟ 1 νρὰὰ --- ἐστέγ; 
ἀοο {ἴρθη 16π60 ὁοᾶϊοο5. πῶοὸῖ Στερανᾷ πίησα: χαὶ «Ῥορτουνάτου (δὶπο 
ΠῈ ἃ 6 νρ") οὔθν' χαὺ «Ῥορτουνάτου καὶ ᾿“χαϊχοῦ (ΟἸ 6 Υρ). --τ ΑΚκαλ]90]} 
σῆς “ἀχοϊας, 5. 48 ΧΥ, 1. 



Ι Κουϊπίμπον ΧΥ͂Ι. μὰ ἢ ἢ 

πα θα νέα Ραϊηὶ σοὶ μπᾶπ σαϑαϊἀθάπη ΒΚ; 10 οἱ πὰ Ἰ8}} 118 
ὉΠ π5] 1} Ραΐῃι ϑνδ]οὶ Καὶτη 181} Δ]1α1]ηΔ ΡΠ αν ΔΙΓΒΟΥΔΠῚ 

78} ἃΥθαϊἀ]αμάδιη. [ 17 ΔΡΡὰπ ἴασίπο ἴῃ αΠη18 οὐδ Δ ΠδΔῈ5 
ἴα Ἐδατἐαπαΐατιβ ᾳ] ΑἸΚαϊκαὰβ, πηῦθ ᾿χγαγαπα γΔη]ηβ8ιι βΡᾶΪ 

ἀϑ]ΠἸἀθάθπη:; 18 οὩργαἰβυϊἀθάθα. ἃπκ 1811 πηθίηδηα Δ] Δ 
Δ} ἰσγαταπα. αἰκαμηαὶρ πὰ Ρᾶμ5 ΒΥ] ΘΙ ᾶημ8. 19. ροΙ]]απα 

ἸΥΒ ΔἸΚΚΙΘΒΊΟΩΒ Αϑἰαϊβ. ΘΌΪ]6ΙΡ ἰχνὶδ ἴῃ τα] ἢἰὰ ΑἸ ]ὰ 
Ἶδἢ Ῥυΐβκα τὴν ἱπραγάϊοπ βοὶπαὶ ΔἸ ΚΚΙΘΒ]0η, αὖ Ραϊμιθὶ 18} 

581]ἃ. 390. ΟΟΪ]ΘΙΡ ΖΥΪ5 ΤῊΪθ50. ἴῃ {ΠΠ]ΟΠΔ] γοῖμαϊ. 21 ΦΌΪ]ΘΙΠΒ 

τηθῖπαὶ μαπᾶλι Ῥαν]δι8. 22 Ἰαθὰϊ γα ἢἰ {{Π0}0 Γαυ͵δη 

ΤΙοϑι Χυϊβῦι, ἀπ βαϊπηἃ. πηδ δᾶ ρα. 28 δηϑίβ {Γ80)1 8 [Θ58}]8 

χαὶ εἰς διαχονίαν τοῖς ἁγίοις ἔταξαν ξαυτούς" 16 ἵνα καὶ 

ὑμεῖς ὑποτάσσησϑε τοῖς τοιούτοις χαὶ παντὲ τῷ συνεργοῦντι 
χαὶ χοπιῶντι. 17 χαίρω δὲ ἐπὶ τῇ παρουσίᾳ Στεφανᾶ καὶ 
(ΦΦορτουνάτου χαὶ ᾿“Ιχαϊχοῦ, ὅτι τὸ ὑμέτερον ὑστέρημα αὐτοὶ 
ἀνεσχιλήρωσαν. 18 ἀνέπαυσαν γὰρ χαὶ τὸ ἐμὸν πινεῦμα καὶ 
τὸ ὑμῶν. ἐπιγινώσχετε οὖν τοὺς τοιούτους. 19 “Τ“σπάζονται 
ὑμᾶς αἱ ἐχχλησίαι τῆς ᾿Ασίας. ἀσττάζεται ὑμᾶς ἐν χυρίῳ 
πολλὰ ᾿ἐχύλας χαὶ Πρίσχα σὺν τῇ κατ᾽ οἶχον αὐτῶν ἐχχλη- 
σίᾳ, σπταρ᾽ οἷς χαὶ ξενίζομαι. 20 ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ ἀδελ- 
φοὶ πάντες. ἀσπάσασϑε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ. 21 ὃ 
ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου. 22 εἴ τις οὐ φιλεῖ τὸν 
χύριον Ἰησοῦν Χριστόν, ἤτω ἀνάϑεμα. μαρὰν ἀϑά. 28 ἡ 

18 ᾿ζγατᾶπδ, Ἃ16 ΠΔΠαἀ βου ἰσγαπα, ΟἿ, ᾿ζγᾶτδ. 19 ΑΚΥ]α αἴ 
ΒαΠάβομτ, ΟἹ, ΑΚΥ]]ὰ. 20 ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ ἀδελφοὶ πάντες (601- 
͵ᾶπα 1Ζν18 ΧΟΡ ] 5 41141) 6], ΟἾπΘ Ζυγο 6] ἀπτοῖ γθυβθῃθη, 818. 21 Ῥαγυ- 
1.5, Ἃ16 Βαμαάβοην Ῥαν]5. 28 Μ|ὺ δηϑίβ ὑσϊ Α πιθᾶσυ οἷη. 

10 61] ἕνα 5. ζὰ ΤΥ, ὅ, --- ἀὐθα! ἀ]απάδηι) κοπιῶντι --- στρ χο- 
πιῶντι ἐν ὑμῖν. 11 Ῥα1] αὐτοί οἄον οὑὗὑτοιν 18 Δ} πιοίπαπα Δῃταδ}} 
χαὶ τὸ ἐμὸν πνεῦμα Ὁ, ΕῸ 1 νρ --- τὸ ἐμὸν πνεῦμα. 19 ρο0161}}] ἀσπά- 
ζεται δῖα ΟΟΈΕΚ --- ἀσπάζονται. --- Ῥυΐδια} Πρίσχα ὅῖπ ΒΥ νρῖὰ" --- 
Ποίσχιλλα. --- ἱπρατα)ο}} χατ᾽ οἶχον; ἱπρατάΐα (πιᾶ50.) ἜΡὮ. 11, 19, 
1 Τίμι. Ὗ, 8, γρῖὶ. ἃυθ]α πὰ ἃγ0]0, ρσαταζπα ππᾶ ραγαᾶσπο, βναΐησα υπᾶ 
ΒΥΔΙΏΤΟ, πηγδιγβίγο ππα γαυγχδύνα, ἀπῆα]Ρὰ τπᾶ πηι] }ΡῸ, βαπηδ πᾶ ΒΌΠΠΟ, 
1,60 Μογον Ρ. 260. --- αὖ Ῥαΐπηθὶ 14} 5411] παρ᾽ οἷς καὶ ξενίζομαι ὉῈ1' 
α [ἴὖ νῷ --- Γ6810. 22 Ιοβὰ Χυϊβία 7 σοῦν Χριστόν ΟΕ ΟΚΙ, ἃ οἵρ 
ἅτη --- 68], --- δηδβαΐπια) ἤτω ἀνάϑεμα; ἤτω [68], 5. ζὰ Μο. Χ, 21. 
28 Τοβ15} ᾿]ησοῦ ϑ΄1π1 Β ἢ δπι (0] --- ᾽ησοῦ Χριστοῦ, ἡμῶν ᾿Ιησοῦ 
“Χριστοῦ. 



412. Ι Κουϊηίμοι ΧΥ͂Ι. 

ΤΡ ἰχυ18. 24 ἔργα Ποῖ πα ΤΡ 8118} [ΖῪ15 ἴῃ Χυϊδύδα 
1651. ΔΙΊΘΗ. 

θὰ Και ρίστη. ἃ. αϑίδαῃ. αἀὰ ΚΔ Ιπτη ἔπ α]η 61] τ 6 1168 
ἰδῦ π8 ΕἾΠΡΡΑΙ, 506 ἀΘ ΡΠ Βαχμηδὶ, 10 πηδῖ5 Ραρ 61} ἱ 51101}8 

Δραπδύθα 818 Ἰηδδ ἴα] γ161148, δᾶ ἃ8 Α5]8]. 

, - , 3 Ὁ δ ΟΊ, ῥα ΩΣ Ἱ 
χαρις τοῦ κυρίου ]ησοῦ μεϑ' ὑμῶν. 24 ἢ ἀγάπη μου μετὰ 

πάντων ὑμῶν ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ. ἀμήν. 

24 ἔτϊαρνα Β -- ἔγαρνα ἃ. Ὅϊθ ππίθυβομυ δῦ παν ἱπ Α γοῖ- 
Βαπᾶθη. Εν ἔγιμηθὶ μαῦ Α ἔτπαμηθ. 51101π8, ἀ΄6 Πϑηαβομυ ἀπά ΟἹ, 
ΒΙΠΌΟΠ8. 

24. ἅτι6}} ἀμήν δῖα ΔΟΘΕΚΙ, --- (610. 16 Ὁπίουβομυ 68} ἴπ 
θοιάθη Βδπ βου 6 Δ ἢ πδὸ 1 ΤΏθθθ, Β ρἱθύ βοπϑύ πὰ ἀἄδ5 οἰπίδο 
ἀὰ ἸΚαυτηβαίατη Δ θᾶγα πβίϑι ἢ, ἀπ Οδαίϊτη πιϑίδπ ἢ, ἄπ Αἰξαϊδίατη ἀδίϑπῃ, 
ἀὰ Κατιβδδίμα πδίϑαμι, ἅτ ΔΙ ββα] απο Ἰκαῖθαπι δηθατα πϑίδῃ; Α οἱδύ ἀδρε- 
565 ἴπ θη αγοὶ [81]16η, ψ)ὸ δἷπ 560 Π]τι55 ουμα] θη δῦ, πθθθη ἄθπι οἰ πο 6 ἢ 
ἀὰ Ἐππηηοηΐτη τιβύϑα ἢ, ἀπ Δαν Ρίατη. ἃ. πδίδπῃ, ἀὰ δυσὶ ηρίαπι. Ὁ. πϑίδα ἢ 
(υ] 1] θοῦ ἀοὺ ᾿θθαῦύ (ΟΥ̓ β᾽ ΘΠ] ΘΙ ΠΒΔΙΊΘη γΟΥ]806) Θά θϑηη8]1 δἰ πΠθη ὙΘΙ [ΘΟ ΘΠ. 
Ζιιδαίζ. [16 ΟΥἸΘΟΠΙΒΟΠΘΩ πα Ἰαΐ, ΠΔΠ ἀβο ΠΥ {6 501 ΠἸΠ161 8] ΠΠΒΘΙΘΙῚ 506116 
ΠῸΤ ἰθι] γθ 1856 Ζατη ΟΟ ΒΟΉ 6Π., ἀἃ 5 8118 ΤΠ ΘΏΥΘΙΘΙ 6416]]6 ΖΙΙΒΔΠΙΤ ΘΠ Ρ᾽ ΘΓ ΡΘ ἢ 
ἰδέ: ἐγράφη ἀπὸ Φιλίππων Πακεδονίας Ὁ, ἐγρ. ἀπὸ ᾿Εφέσου Β5, ὃπ- 
ἄρογθ ἐγρ. ἀπὸ σίας οἂον ἐγρ. ἀπὸ ᾿Εφέσου τῆς σίας, ἐγρ. ἀπὸ «ρι- 
λίππων διὰ Στεφανᾶ χαὶ «Ῥορτουνάτου καὶ χαϊχοὺ χαὶ Τιμοθέου ἍΤ. 



θὲ Καπνβαΐτ ἢ ἃ Ραγὰ ἀπδίοα οἷ}. 

Ι, 1 Ῥαν]ὰβ ἀραιβίύδα!π8 [6815 Χυϊϑύαιιθ Ρα 11} Υ]]]ὰπ 

ΟἽ 5. 1α} ΤΟ θα π5. ὈΓΌΡαΙ ΔἸ ΚΑ] 5]0ὴ. σα Ρ5. ΡὶΖαὶ νἱβα πα 6] 

ἴῃ Καιτϊηβοι. τ} Δ]]αἴηι Ρὰϊπι γοὶμᾶπι ΡΠ  υἱϑη πὶ ἴῃ 

4Π1αἱ ΑΚαϊ]αϊ. 2. δηϑίβ 2018 18} σαγαῖγθὶ τη] σαρα αὐ] 

ἘΠΒΔΥΔΙητη, 18} {γα θ}1η [681 Χυϊβύδα. 
5. ῬΙΌΡΙΡ5. ΘῈΡ 18} αὐδὰ {τ8}1 5 ὉΠΠ58118. [651118 ΧΥΪΘΓΔΊΒ, ἃ --- 1 (Β) 

αἰΐαὰ Ὀ]ΘΙΡοῖμο 78} οἵ ἃ1]1α110 σα βΡ]ΑΠῦ6, 4 5861 ρα τα 0148 

Πρὸς Κορινϑίους Β. 

Ι, 1 Παῦλος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ διὰ ϑελήματος 
- ΄ 2 -Ὡ - ω - 

ϑεοῦ χαὶ Τιμόϑεος ὃ ἀδελφὸς τῇ ἐχχλησίᾳ τοῦ ϑεοῦ τῇ 
οὔσῃ ἐν Κορίνϑῳ σὺν τοῖς ἁγίοις πᾶσιν τοῖς οὖσιν ἐν ὅλῃ 
τῇ, “4χαΐᾳ. 2 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπττὸ ϑεοῦ πατρὸς ἡμῶν ἢ ᾿Ἵχαΐῳ. 3 χάρις ὑμ ἰρήνη ατρὸς ἣμ 

᾿ ; - - 

χαὶ χυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. 
ς 2 Ν «.ς Ν Ν Ν “Ὁ ’ ς -Ὡ 2 Ὁ 

8 Εὐλογητὸς ὃ ϑεὸς καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 

ἰ Χριστοῦ, πατὴρ τῶν οἰχτιρμῶν καὶ ϑεὸς πάσης παραχλή- 
ἥ σεως, 4 ὃ παραχαλῶν ἡμᾶς ἐπὶ πάσῃ τῇ ϑλίψει ἡμῶν, 

ΜΝ Π6. χυγοϊίθ Κουϊ ΠΥ ὈΥ1θῇ ἰϑύ ἴπ Β ρᾷπζ ουμαϊίθῃ; ἃ δαί Ι, 8ὃ-- 
᾿ Ἐν, 10. Υ.,1- ἸΧ 1. ΧΙ, 1- ΧΠΠ 13... νοιβουν ες: θὰ Ἰυχη ρα τατα; 
κ ἀἸθβθὶῦθ ἔοστιη μαῦ Β δὰ 50 }] 586 Ἃ(6Υ δριβίθὶ, Α παῦ ἄαρθροι ὮΡΘΥΆ1] Καυ- 

ΥἹηΡίαπι, υὑπᾷ ὙΙ, 11 βὐθῃύ δι ἴθ Β ΚΚαυνηρίαθΒ. Ηδγπθ βορχοιδύ ΔΌΘΝ 
πῖον Καυτπρίαπη. 1, 1 Ακαϊαὶ 416 Βαπἀβομυ, ΟἿ, ΑἸκα1]α]. 

Ὶ {ὐθουβοινηε: ἀπβίοαοιθ; ἀιοι ἘΠῚ 41 ἂπι μαρθη ἄρχεται, 8ΌΘΙ ΥΟΥ 
πρός. ϑοπβὲ βίθῃξ ἴπ ἄθπ ἀρθυβομυ θη ἀπαβίοαθιρ. 1,1 [Ιοβυ158 Χυϊβίαιβ] 
ησοῦ Χριστοῦ ΑΠΈΘΚΙ, τᾧὉ} -- 6810 ἴὰ ἘΠῚ, δίῃ Β Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ. 
-- πὴῖρ δ] ]αΐτη Ῥαΐμπι νϑί μα} σὺν τοῖς ἁγίοις πᾶσιν, ΔΌΜ ΘΙ α6 ψογχύ- 
5.6 Ππαπρ’, πο Μο. Υ͂, 206 Δ]1]ἀπητηὰ βοϊπδιηπα τὰ παρ᾽ αὐτῆς πάντα, ΧΙ], 28 
ἉΠαῖχο ἀπαῦυθπθ ἐγαπιϊδία πρώτη πάντων ἐντολή, 1 Ο. ΧΠῚ, 2 8110 
γπ08 τὰ μυστήρια πιάντα. Ὁταροϊκομνέ Ηδ. ΧΙΠ, 17 τηᾶππθ 81161Ζ6 πάγ- 
των ἀνϑρώπων. 8. Δ]1αἴΖο σα β]αϊμί6] πάσης παρακλήσεως, 8. δὰ 1 Ὁ. 
ΧΙ, 3... 4 5αοῖ γαρτγαίβε! 44] ὁ παραχαλῶν, τὸ γρ 4υἱ οοῃβο]αύυχ; ἀἴ6801}}9 
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ὉΠ 8ἃηδ 8118] ΔΡΊΟ ὉΠΒΔ͵ΔΙ, 6ἱ Ἰηδρθίτηὰ γοὶβ σργαβι)δῃ 

ῬΔΠΩΒ5 ἴῃ ἃ1181}} ΔΡ]0Π) Ρ81}}} 0 φὩβ]Ι ἢ Ρ᾽Ζαῖθὶ οαρταίβυ αἱ 

5171} 511 Ὀ08 58 ἔα] οΡα, ὅ τηΐθ βύΆβυ9 ὉΐΆΥαΒ8115 δῦ θα] απ 6 

Χυδίδιβ ἴῃ ὉΠ85, 508 18} β811} Χυϊδύι αι] ἢ]ὰ ἰδὺ 18} ρἃ- 
Ρυδβῦθι "5. ἀηϑᾶτα. 6 ΔΡΡᾶη 8006 ΡιθΠδηἋδ, ἴῃ γα ΔΙ 208 

ΘᾺ] ΔΙ 815. 718} ΠΔΒΘΙΠ815 ΡΊΖ05 γϑαγδυγ ΘΙ ΡΌΠ5. ἴῃ ϑυυ1{}ἃὰ Ρ1Ζ0 

ΒΘΙΏΟΠΟ ΡΠ] 1η86 ΡΟΖ6ὶ 18] Ὑ618 ὙἹΠηΔΠ, 18} ὙΘ 5 ἀηϑᾶτα οδ- 

ἐπ]ράα δα] ᾿ΖΥ15; 1006 σαρΙαίβιδηαα, ἴῃ ᾿χγαυαῖχοβ ρα β]41}- 

ἰδ ῖθ 181 ΠπδβΟΙη818, 10 γἱύδθηδηβ βαύθὶ βϑύᾶϑθῦθ ρϑδ]] 85 

Ρυϊαΐηθ βαρ, 181 ρδΡΙαἰ ὐαῖϊ5. γαῖ θὴρ. [ 8. πἀπίθ πὶ υἱ]οϊτηδ 
1ΖΥ]5 ὈΠΥΘΙβΔη58, ὈΤΟΡΙ]5, Ὁ] ΔΡΊΟΠ ἀπϑᾶϊῶ ΡῸ γϑυγρᾶποῃ 

εἰς τὸ δύνασϑαι ἡμᾶς τταραχαλεῖν τοὺς ἐν πάση ϑλίινει διὰ 

τῆς παραχλήσεως ἧς παραχαλούμεϑα αὐτοὶ ὑττὸ τοῦ ϑεοῦ, 

ὅ ὅτι χαϑὼς περισσεύει τὰ παϑήματα τοῦ Χριστοῦ εἰς ἡμᾶς, 
οὕτως χαὶ διὰ τοῦ Χριστοῦ περισσεύει χαὶ ἢ παράχλησις 

ἡμῶν. 6 εἴτε δὲ ϑλιβόμεϑα, ὑστὲρ τῆς ὑμῶν παρακλήσεως 
χαὶ σωτηρίας τῆς ἐγεργουμένης ἐν ὑπομονῇ τῶν αὐτῶν παϑη- 
μάτων, ὧν καὶ ἡμεῖς πάσχομεν, χαὶ ἢ ἑλτεὶς ἡμῶν βεβαία 

ὑχτὲρ ὑμῶν" εἴτε πταραχαλούμεϑα, ὑπὲρ τῆς ὑμῶν παραλχλή- 

σεως καὶ σωτηρίας, 1 εἰδότες ὅτι ὡς κοινωνοὶ τῶν 7ταϑης- 

μάτων ἐστέ, καὶ τῆς πταραχλήσεως. 8 οὐ γὰρ ϑέλομεν ὑμᾶς 
ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, “τερὶ τῆς ϑλίψεως ἡμῶν τῆς γενομένης 

ΔΌΜΟΙ Ομ ηρ᾽ 1π| ἐθηρτι5. θ61 ραΡρναίβυ αὶ βιήαπι πσαραχαλούμεϑα; ἄον ὕδθον- 
Βούζου ἀδομύθ υἱἹθ]] θοῦ ἂῃ ἀἰθ οχγϑίξαπρ ἃὰ8 (61 γ618 8 οὐὰ Πηΐοη θ6- 
Βυϊπηπηύθη. ὑγ 1058]. ---- 581108}8] αὐτοί --- ΘΕΈ 1 υρ καὶ αὐτοί. ὅ αἴὰ- 
ΤΑΒΒῸ5 ἰδ Ρυϊαῖηο Χυϊβίαιβ ἴῃ ὑΠ8] χαϑὼς περισσεύει τὰ παϑήματα τοῦ 
Χριστοῦ εἷς ἡμᾶς, Ββῖπιι π8 0} 46 οίίο: ΕΝ α16. Ἰοϊᾶθῃ ἄθυ βαοῖθ ΟΠ 501 
ΤΘΙΘΏ]10}) αὐ τΠ5 ἀΡΘΡρΌΠοπ᾽. -- 788 ῬαϊῈ Χυϊρία] χαὶ δεὰ τοῦ “Χριστοῦ 
ὈΙΒΕΟαά6Ρ ( νρὴ --- δεὰ τοῦ Χριστοῦ; ἴῃ ἔ νρ [010 4α5 Το]ρομᾶθρ χαΐ. 
6 Ῥτιοιμβαπάα  ϑλιβόμεθα δῦ δὴ ἴπὶ Παιιρίθαίζ Ζὰ ΒΌρΡὈ]σοπ. οὺ 
ΒΟΏΤΘΙΡΟΥ νοὴ 5 νογβίδῃα αἴθ 58 2 ἀυσοθαιϑ πο, Ὑ16 ΔΒ. ΘΙ ΠΟΥ 51ΠηΠ- 
Ἰοβθ ᾿πίθυ ραπού0. ΠΟΥ γΟΥρΟἢύ; δ᾽ παῦ παοἢ) Ῥτοιπαπᾶα ππᾷ ρα ρταϊδι]απᾶδ 
Κοίηθη Ῥαμϊτῦ, Μ01] ἃῦου πᾶοἢ. πᾶϑϑῖπαῖὶθ πἀπᾷ βὑιν]7α, ---- 18} ἩΒ5Θ]Π8]85] 
καὶ σωτηρίας (1) --- [616 ἴῃ ΒΒ. --- ἸΆΡ}6 ραβταίβι)αμπάα - παβοῖπιαῖ8} εἴτε 
παραχαλούμεϑα - σωτηρίὰς ΒΌΒΕΟΘΚΙ, ἀορ -- ΛΟτ νρϑοᾶ βρύζοῃ ἀ16 
ὙγοΥΐθ οἶπθ χαὺὴ σωτηρίας ΥοΥ τῆς ἐνεργουμένης. 1 Ῥυϊαῖπο 5111} τῶν 
σαϑημάτων ἐστέ ΕΟ 1 νρ --- ἐστὲ τῶν παϑημάτωνγ. - 1} καί 
ΕΟάορ --- οὕτως καί. --- γαϊγΡ1}] συροβοίχι, τ|16 ἴῃ ἢ νρ ,510. οΥἸ 15. οὗ 
ΟΟΠΒΟ]Δ 0 Π18᾽, 
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πη8 ἷἰπ. Αβἰαὶ, ἀὐΐθ πἰἴαταβθαθι Καυσ αὶ γοϑμὶ πὰ} τηδηΐ, 

ΒΥΆΞΥΘ. ἃἰβγυαρον αὶ νοϑβϑϑὶμηα 18}} θη; 9. ΔΚΘῚ 5110 8 ἴῃ 

ὉΠ5 5]Π0ὰπὶ ἃπαληα  ἀδλαβαιβ πα θαϊἀθάθπιηι, οἱ ἢ 517] Πηὰ 
ἐγαπαπδηβ ἀὰ ἀμ 5110 πὶ, ἃκΚ ἀπ σαθὰ βαιηγηὰ ἘΠῚ 18] Δ ]η 

ἀδαβαηβ, 10 1Ζθὶ 8 βυδ] οι καῖ ἀδαβι τ5 ΘΔ 51 4ἃ, 78} 

σα] αιβοὶρ, ἀπ Ραμ μοὶ νηὶ θάππι οἱ ρα] 5610, 11 αὖ }1}- 
Ραπάδῃι 8} ἰζνὶ8 ὈῚ ἀπ Ὀἰααὶ, οἱ ἴῃ τηπαρδηηὰ ὩΠαγ Δ} }}]8 

- -» 2 ͵ ὃ Ν ’ «ς 

ἡμῖν ἐν τῇ «4σίᾳ, ὅτι χαϑ'᾽ ὑπερβολὴν ἐβαρήϑημεν ὑπτὲρ 
᾽’ , .-- - ἣ- - -“» 2 Ἀ 

δύναμιν, ὥστε ἐξαπορηϑῆναι ἡμᾶς καὶ τοῦ ζῆν: 9. ἀλλὰ 
2 Ν - -Ξ , 

αὐτοὶ ἐν ξαυτοῖς τὸ ἀπόχριμα τοῦ ϑανάτου ἐσχήχαμεν, ἵνα 
Ἁ ᾿ 9ό 5. ᾿ δ τνην δ - χλ), ι Ν -- 9. - τω ἊΣ 

μὴ τεετοιϑότες ὦμεν ἐφ᾽ ξαυτοῖς, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῷ ϑεῷ τῷ ξγει 
« ,ὔ γ 

ροντι τοὺς νεχρούς, 10 ος ἐχ τηλιχούτου ϑανάτου ἐρρύσατο 
- ες Ἁ ες 

ἡ μᾶς καὶ δύσεται, εἰς ὃν ἠλητίχαμεν ὅτι καὶ δύσεται, 11 συν- 
, ς - φ ς ω - , , -Ὸ 

υἡτουργούντων χαὶ ὑμῶν ὑπὲρ ἡμῶν τῇ δεήσει, ἵνα ἐν πολλῷ 

8 Μ|ΙΓ βναβυθ ἰγἰ{Ὁ Α οἷπ. αἰδυδρρυϊαδὶ σοβϑθίτηα ἃ, βἰζαιηδι ἀθαθίπηδ 
ΠΠΡ Β ὑπᾶ 416 ΒοΙΔαΒροῦου; ἴῃ Α βίβθηῦ ἃἂπι τὰπᾶθ... τηϑὶάθ... ὑπᾶ ἀδΥ- 
Ὀπίρσ βκαιηδι ἀθάθ πη, 5. δἰ ῃ]οῖῦ. 8 18. Ῥ θη βίππθ βομοῖηῦ δἰβυδρρυ δῖ 
γεβοῖπια (γσ πυασάθι ΒΟ απ Κοπα ροιηδομῦ, Ὑρ]. ἃΠα βυνθπκαη, ἃρ5 ΒΥ6 ΠΟΘΙ) 
ῬΕΒΒΘΙ Ζ ΘΠίΒΡΥΘΟΠ 6 815 5Βιαπιαϊ ἀϑἀθίπια τιπη8, 45 βοῃηδύὺ βίθίβ --ς αἰσχύ- 
γεσϑαι. ἸΔῈ τῦᾶπ Β, 141] 1ῖῦᾶπ Α. 11 ἱπ (2) δῦ ἴῃ Α δου ἀθὺ Ζ6118 
πο ροίσΆ ρθη. 

8 ὑπ8] ἡμῖν δ΄πς 385 ἘῈἘ ΚΤ, --- 36 810. --- υἷὰγ πιὰ 80] ὑπὲρ δύναμιν 
8 Οἴοβοὺ βίθ}]6 ΠΕΕΟΚΙ, ἀ οἷρ νρ -- στοῦ ἐβαρήϑημεν. --- νᾶ 876] ὥστε: 
ΑΟΥ ΘΟΠΪΠΟΙΥ σγὸὺὴ πιο ὈΘΑΟΒΙΟΠΠΙΡΊΘΥ [Ὁ]56, μψι0 ΠΠ, 7. ΥὙΠΙ|Ι, 6; ΒΒ. 
ὙΙΙ, 6. ἀπᾶρθυπᾶδηδϊὶ ναυτρθιπι δῇ νἱΐοᾶδ 50861 51Κα]]ς ποτηδ ἴῃ Π11|}1} 81 ΔΉ ΤΩΪΠ5 
1ᾶ5βύ 516 510} 8158 θοζυοοκὺ αὐδαββοπ; 1 Ο. ΧΙΠ, 2. δῦ ἀθὺ σοπ]αποίϊν ἀυτοἢ 
ἄδη 465 ἀδθογρθογταπμοίθη βαΐζθβϑ υϑγϑη]αβϑύ. Υ9]. σὰὀσ Μο. ΤΥ, 1. 8. Β1ΠῈ: 
ΥὟΙΣ Β6Ιϑῦ ΠθῸΠ ἴῃ ἸΠ5 616 δηΐνοτ 465 ἰοᾶθθ ρϑθαδύ, ἃ. ἢ. ,ω108}} γϑὺ- 
ποὶπίθ αἀἰθ ἔταρθ, οὐ 10} ἄθιηῃ ἰοᾶθ δηὐτϊππθη πϊγάθ᾽’ 46 οίίθ. --- 6] ἢ 
5171 ἴτπᾶ ἰγαπιδῃ 815] ἕνα μὴ πεποιϑότες ὦμεν, ουίβίθ]υηρ ψῖθ ἴπ ἀ οΓ 
Υρ Ατηθγβῦ αὖ ΠῸΠπ Βιτητι5 Παοπίρα, βι]αϊπηα 5011060 πὶομῦ γὸπ ἀΟΥ πορδίϊοι 
δείσεππί ὑγεσάθη. 10. τ5 βυιϑ καῖτη ἀδιβαπι} ἐκ τηλιχούτου ϑανάτου, 806: 
ῬΙΌΧΆ] 61 ΟἸγγβοβύ. Τποοάοτοί. Οτἱρ. Ηΐϊου. Απιθυθὺ ἄθ; ἔντρ ,6. δῃβ 
Ρογου]5᾽. --- ὑῃ8 ρΆ]αι5144)] ἐρρίσατο ἡμᾶς, 5. τὰ 51. Υ, 46. -- 74} 
Βα]αυ561}} χαὺ ῥύσεται δῖπ ΒΟΡ' πὶ {0] --- χαὺ ῥύεται ὈΡΕΕΟΚΙ, ἢ τυρ, 
[610 ἴπ ΑΠ146. 1)᾽18585 Ὑυ]ῆ]ϊα ἀὰ5 ἔαΐαγ νογΐαμα, 50}]10556. 10ῃ ἀδγδαβ, 
ἄα55 Γ΄ (5 ο]ρθπᾶθ ῥύσεται ἃιο ἄμθγοι σ]αυβοῖρ σὰ; Πᾶϊί6 6ὺ Ζσαθγβύ 
Ῥτᾶβθηβ, ἀσγαιῇ ἔαΐυῦ σφ ]θθο, 80 δδίί6 6Γ ]ούχίοσθθ πιοηύ διῇ 416561068 
μοῖ56, Βοπάθυπ ἀυγοἢ οἷπθ τπιπ]Β0 τ ΘΙ θα πρ' ρΌΡΘΡΘΙ. --- γοπιἀθάπη) ἠλπίχα- 
μὲν; ὅα5 ῥχᾶβοιβ νὔσαᾶθ ἄθπὶ βίπηθ ὈΘΒΒΟῚ ΘΗ ΒΡΥΘΟΠΘΗ. --- οἱ ρα 6861} 
ὅτι καὶ δύσεται ὯΞἃ 6 --- ὅτε χαὶ ἔτι ῥύσεται, καὶ ὅτε δύξταν (Ἐ6), 
χαὶ ἔτει δύσεται: Ἐδ [610 χαί. 11 ἴπ τηαπαρϑιητηα ἃπᾶγαϊτῬ)]] ἔν πολλῷ 
προσώπῳ ἙΟᾶος --- ἐκ πολλῶν προσώτιωγ. --- ἴσαν υ58] ὑπὲρ ἡμῶν 
δ1π ΑΟΠΤα ἀφΐρ νυ --- ὑπὲρ ὑμῶν, 
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850. ἴῃ ΠΠ5 ΟἹ ΡΔ11 Ἰηδηϑραη5 ΔΥΠΠπαἀοαδι [1 ππ5. 12. πηΐθ 

ΠγοΙ]] πηδαγα 80. ἰϑῦ, νοιύνοαθὶ τ] ΡΥ 5561} 5 ὈΠ58181Ζ05 βααδὶ 

ἴῃ ΔΙ Δ] Ροῖη 18} ὨΪαύγΘη. ΟἸΡ5, πὶ ἴῃ πδηααρδὶη ΘΙ ΚϑΙ δ], 

ἃ Κ 1ῃ δηϑίδϊ οἵ πϑηηθῦμμη ἴῃ βαηητη8, τ γαι,, 10 αἰαγαθϑαα 

αὖ 1ΖΥ18, 18 ππηΐῦθ ἢἰ 81]ἃ 1η6]7]8 1 1ΖΥ15, 81] ΡοΘὶ δηδταη- 

810 ΔΙ 0 78} αἰ] 1} ; ἈΡΡᾶπ νη] οἱ ἀπ ἃπα] αἰκαῃ- 

ΠΔ1Ρ, 14 βυᾶβθυθ ορβκυηηδιαθ α} πη8 ὈΪ ϑυχηδία, αηΐθ Πγοί- 

[}1 ᾿ἰχγᾶγδ 51]1Π|, 5ΥΆΒΥΘ 18} 118 ηβᾶῖὰ ἴῃ αἀἂρα [{8]18 

ΤοβῈ18. [Χυϊδύδαβ]. 

»-- 2 (8) 16 44}} βὶχϑὶ ὑγαιδίηδὶ γ]1ὰ ἔα. 15 αἰμηδη δὖ 1ΖΥ18., 6] 

ΔηΡαγῶ δηϑὺ ΠΑΡΔΙἀΘ 610, 16. 18} Ρ811}} ᾿ἰζυῖβ, ρα] ΘΙ θ8Π 1ῃ 
ΜΚδΙαομ͵]α., 8} αἰ αἱ Μαϊζα αΟ 78] αἰγηδη δὖὺ 1Ζ.15 78} 

΄ εἶ 5) ισνον , Ἁ - ον “- 
σιροσώπῳ τὸ ἕξις ἡμᾶς χαρισμα διὰ πολλῶν εὐχαριστηϑῆ 

ὑχτὲρ ἡμῶν. 12. ἣ γὰρ καύχησις ἡμῶν αὕτη ἐστίν, τὸ μαρ- 
τύριον τῆς συνειδήσεως ἡμῶν ὅτι ἕν ἁπλότητι χαὶ εἰλικρι- 
γείᾳ τοῦ ϑεοῦ, οὐκ ἐν σοφίᾳ σαρχιχῇ, ἀλλ᾽ ἐν χάριτι ϑεοῦ 

ἴω ’, -ὧ» 

ἀνεστράφημεν ἐν τῷ χόσμῳ, περισσοτέρως δὲ πρὸς ὑμᾶς. 
2 Ν γ] δὰ Ὁ Λ ς.- ὦ 9 4.ΓΥλλύνζι 2 ὝΝ 

18 οὐ γὰρ ἄλλα γράφομεν υμῖν, ἀλλ᾽ ἢ ἃ ἀναγινωσχξτξ ἢ 
δ, σὰν μ 7 , ΤῸ ε ,ὔ ΞΡ , 

ς χαὶ ἐητιγινωσχετε ξλπίζω δὲ ὃτι ἕως τέλους ξσπτιγνώσεσϑε, 
Ν ωΞ 2 

14 χαϑὼς χαὶ ἐπέγνωτε ἡμᾶς ἀπὸ μέρους, ὅτι χαύχημα 

ὑμῶν ἐσμὲν, χαϑάπερ χαὶ ὑμεῖς ἡμῶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ 
ἊΨ ωὩ 

χυρίου [ησοῦ. 
1ὅ Καὶ ταύτῃ τῇ πεποιϑήσει ἐβουλόμην πρότερον ἐλϑεῖν 

[ υ 

Ν δ τοὺ ἴω 7, ΄ 27) Ν 3 - 3 
χιρὸς ὑμᾶς, ἵνα δευτέραν χάριν ἔχητε, 10 χαὶ δι᾽ ὑμῶν ἀτελ-- 
ϑεῖν εἰς ἸΜΠαχεδονίαν, χαὶὲ πάλιν ἀπὸ ἸΠαχεδονίας ἐλϑεῖν 

12. πιϑπιθύππη Α., τιϑηιοί πη ΒΒ (Ἰοὺ ππηροικθηνῦ, πῖθ ΟἿ, Δπρ6} 91). 
14 Ἰοριῖϊβ Α, Ιοϑὰ15 Χυϊδίαιβ Β' πμᾶ 416 ΠΟΡΔιΒροροι; ουβίθυθ ἰθϑασ ἴῃ 
δῖ ΑΒΟΚΙ,, Ἰοἰχίοσο ἴθ ΙΕ 10 γρ, 50 ἄδ85 Χυϊβίαιιβ πο). οἴπθὺ 1αίθὶ- 
πΐβομθη. ΠδΠ ἀΒοῃχ Ὁ χυροβοίχί βοῖπ αὔν 6. τ 

12 δἰ] 6 ἁπλότητευ ὈΈΒΟΊ, β5ῖις ἀορ νρ -- Οἀἁγιότητει. 
18 41] - 411] ἄλλα --- ἀλλ᾽ ἤ, αἷθο ἀάθ86 106 ψουῦ ΖΎΘΙη81 ἴῃ Ὑϑυβο]8- 
ἄθποῦ Ῥϑάουϊαπρ, --- Πὰὼ5 ψΟΥΒΡ101] ΖΦ ΊΒοποη ἀγαγινώσχετε υπᾶ ἐπεγι- 
γώσχετε ἰθὺ ἴτι Οἰοὐΐβ θη. Υ]θἀουρθροῦθη 10 1Π], 2; σὰ ἃπαϊσιηπαπι (πθῦ θα, 
Ἰ58Ιρ,Ρ. 81) γο ρ]. 1Π|, 2. 14 υπᾶ χὰ Μο. ΧΙ], 26, δἴπηῃ πδὸ) ἀο ιῆ οἰί6: 
» ἄθηη 101. ΒΟΏΥΘΙ6. ΠΙΘΙΒ. ἁπάουο5. 815 ὰ5 [ἢ Ἰοϑύ ππᾶ (απ 1111)" ΘΥΔἢτύ, 
Ρ] ΘΙ ΟΠβαπι: 160} Καπη ΠΙοῦ Δ ΠαΘΥ5., 10) Πλι55. 4165. ΒΟ, γΘΙ θ᾽, ---- ἃἱβρὈδι] 
ἤ --- [610 ἴηῺ ΕΟῚΚ 1ἴὉ νρ. 14 βνᾶβυ9}] χαϑώς, 65. Γ681} χαί. --- {τυ} 8] 
τοῦ χυρίου ΔΛΟΡΕΚΙ, ἃ ὁ -- τοῦ χυρίου ἡμῶν. 16 αἰτπδῃ αὐ 1215] 
ἐλϑεῖν πρὸς ὑμᾶς ΘΈΒΟΚΙ, τ νρ --- πρὸς ὑμᾶς ἐλϑεῖν, 



δ. 
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ἔγατη ἰχυὶβ σαϑα πα] τκ ἴθ ᾿πἀαϊᾶ. 117 βαᾳϊΡ Ρᾶμῃ πὰ 
τϊξοπαβ. ᾿θαὶ ἁαθο Θ᾽ ἢ ϊ5 Ὀυα πα ὃ ΔΙ Ρᾶα Ραῦθὶ τὐϊῦο ὈΪ ἸοἸΚὰ 

- ς -" - ἈῚ ᾿ “ χερὸς ὑμᾶς καὶ ὑφ᾽ ὑμῶν προπεμφϑῆναι εἰς τὴν ᾿Ιουδαίαν. 
- “ ΕῚ , ’ "ὕ ον "ἢ , γ ’ 17 τοῦτο οὖν βουλευόμενος μήτι ἄρα τῇ ἑλαφρίᾳ ἐχρησάμην; 

16 78} Ραΐϊτῃ Β, 181 Ραϊσῖι ἃ. Μακαϊάομῃ)α, Μακδϊἀοη]αὶ ἃ, Μα- 
κιάουΐα, Μακιάοηγαὶ Β, ἀΐθβϑὶθθ γατϊδπί 11, 18. ὙΠ], ὅ; βοπβδὺ ἰδύ ἀθὺ 
ὨδπΘ ἷπ Α ἀτγθίπια], ἴθ Β ΒΘΟΙΒΙΏΔ) τηϊύ ἱ ροϑομυϊθῦθῃ; 1 ΤΊπ. 1, 8 μαΐ 
Α Μακορᾶομπαῖϊβ. ἢ βοθυθιθαηρ πιϊῦ δἱ -ς ρυΐθοι. ε βομοὶπῦ γὸμ ἀθπὶ 
ἀθουβθίζου ΠΟΥΖυυ ἴσο π, ἀοὺ ἀὰ8 ΟὙΪΘΟΏΊΒΟΠΘ ὙΟΥ δαρθη παίίθ; 416. βΒοῃγοῖ- 
θαπρ ταὶς ἱ ἀνθ ἄθὺ συ ] βου ] θη. Βρυδοῖθ Θη ]οηῦ 5θῖπ, ἄθηη ἀ]16 
Αοἴθῃ πιϊΐββοη ἄθῃ πᾶμιθη Δ ΠΡῸ ΥῸΥ Ὑ 18] ροκαπηῦ Βαθθη. 17 δὶ 51]81 4, 
εἱ πὶ 5β]αὶ Β υπᾶ ΟἿ,, πΠΠΚυν 0 η6 ὅπαοταμῃρ, αἴθ ἀυχσος Κοὶπθ ἃμᾶθιθ 
416}16 εοβίβδιειρι τῖχα, 

10 ἔταμι ἰζυὶβ σαβαπαζαπ τι1Κ] ὑφ᾽ ὑμῶν προπεμφϑῆναι, 10} 
ψῸ]}]6 ἀδ5 το ἢ ρϑ]θιίθη ἀυσσος οοῃ. Π6Ὶ ρούμδβοῃθ ἱππηϊθνγ δίθμΐ ἴπ 
ΖΒ] ΘΙ Θἤθα {Ὰ]16η ΠΣ φουίθοῃ. ἱπῆῃ. Ῥᾶ588. ΟδΠΖ ἸΠΒΘΥΘΥ σφ ΘΟ 610 Θπύ- 
ΒΡΥΘΟΒΘη. 5έ6110η5 ψ|6ὸ [μπ|. ὟΠῚ, δὅ δηδραιᾶ ἱσαὶ ρίθαῃ (δοϑῆναι) τηδΐ, 
" πσν  πι Μὺ ΧΧΥΤΙ, . 6. ΜΟῚ ΧΟ Το ΧΎΥΤΙ, 40. ΧῈΣ,..15. 
Ηϊοτμου σϑμῦτέ πο} 1,0. 17, 1 αὐτᾶπηῃ σϑρτοίία σϑη6]].π (ἀπογράφε- 
σϑαι)ὺ δ11ᾶπα πιϊα]απρασα. ἘΠηὴ6 γογᾶπαογαπρ' ἄρ βἰσποίαν ὑγταῦ 10] οἷπ: 
10, 1, 62 σαθαπανιἀθάππ αὐίπ 15 βαΐα πγαῖνα υἱ] θα] παϊίαῃ (χαλεῖσϑαι) 
πᾶ ,ὙὙἹΘ ΘΓ ἴὮΠ ΠΘΠΠΘῚ ΜΟ]16᾽, ΘΌΘΗ80 11 Ο. ΥἹΙ, 12 πι61164 --- (ἃ ρ8- 
Ὀαϊγμ Ἴδη υδάδπαοὶπ (ἕγεχεν τοῦ φανερωϑῆναι τὴν σπουδύ») 101) Βοιτίο" 
πὰ Ζὰ οὔθ θατθη᾽, υἱϑ]οομῦ ὅθ ἋΟΔ]. ΥΙ, 18 νυἱ]Ἱθῖπα ᾿ζνὶβ Ὀϊχπηδϊίδῃ 
(περιτέμνεσϑαι) ,5186 ὙΧΟ]]6π ΘΟ ὈΘΒΟμποί θη. ἀπ δηάθγθῃ β06116η Πδΐ 
τη 510} ἄθπ ἱπῆπι(ν ρο]θΙ ἤδαμι βυιδύδπΕ νἱσῦ σὰ ἀθηϊτθη: Μο. ΓΧ, 47 βὸΡ 
Ῥὺ5 ἰδὲ παι πδιηπηα βΆ] ΘΙ Ρᾶπ ἴῃ Ριπἀαηραγ]α ρα Ρ5 Ρδὰ --- αὐἰγαίσραμ (βλη- 
ϑῆναι) ἴπ ραϊαϊηπδπ , 815 ἀὰβ ψοτίοπ᾽. Ἐρμ, 1Π1|, 16 ρὶθαὶ ᾿ἰζνὶβ ᾿πϑυϊηθ]απ 
(Α) χραταιωϑῆναν ,ἀὰ5 Κυδίθιροπ᾽. 50. Ζι} ῬΘΖθι Ομ μὰηρ ἀ65. Ζ ΘΟΙς65. μι 
οὔρν οὔπο ἅὰ: Μί. ΧΧΥ͂Ι, 2 μὰ. βπι5 τηᾶπθ αὐριθαᾶα ἀπ Ὀβῃγδηδῃ (εὶς 
τὸ σταυρωϑῆναι) ,πύτα Κτουχίρθη᾽, ΥἹ, 1 αδὐἰβαῖῃνι δυμηδῖοι ᾿ζγᾶτα πὶ 
ἰαυ]απ ἴῃ πάνυ βθ]α τηᾶππθ ἄπ βαίῃγδη ἱπὶ (πρὸς τὸ ϑεαϑῆγαι αὐτοῖς) 
»ΖΠι ΒΘΠ6Π {1 516᾽. 1,0. ΠῚ, 4 ὑγγᾶπη [Ιοβϑῦ δπδπιθ]απ (ἀπογράφεσϑαι) 
» ΖΔ ΔΕ ΒΟΠΤΘΙθΘπ᾽, ΠΘΌΘΠ 6ἱ τηθ]14δ] νϑβοὶπα 8, 1,0. 1Π7|,.12 ᾳοπηπη πιο- 
(ατ]οβ ἄδπρἼαπ (βαπτισϑῆναι). ΤΟΥ ἀσθοθου ἄθυ παπα]υπρ' Καηπ ρϑπαπηΐ 
βοίῃ (ὑσεό, μού. ἔγδιι): 1,0. 11,7 480 ἀπ βαΐϊπι αὐρδρρϑηῃάοίτη τηϑηδρ ΘΙ τη 
ἀαυρΊαπ (βαπτισϑῆναιν) ἴτατα 5156 ,ζῦτα ἰδαΐοπ ἀσγοι 1ππ᾿, Υ, 15 ρσαγυπ- 
πὰρ ΒΙΠΒτηδπΠ5. Πδα5]οη. 18} Ἰοκίπου (ϑεραπεύεσϑαι) ἔταμη ἴπηππα, ΧΥ͂Ι, 22 
γᾺῚΡ βᾶπ σδβυ ίαπ βδιητηα πΠ]6 1 18} Ὀτίρραι (ἀνενεχϑῆναι) ἴτατα ἂρρὶ- 
Ἰὰπη ἴπ θαττηα ΑὈΓΆΠΔΙΔΪΒ ,65 ΡΌΒΟΠΔΙ (65 Ὀτίηροη᾽, [ Οὐ, ΙΓ, 1 ρδᾶδυβ 
Ἦνγαβ ἰζγατᾶ - βίοϊαπι ἴγαπι ἱπνὶπᾶαϊτη (χρίνεσϑαι) «πᾶρὺ Ἰοπιαπᾶ ἀα5 τ] Ομ ύθῃ 
ἀυτοῦ ππρ]άυθιρσο᾽. οτγάπαογίο βίσποίιν ταῦ 810} οἷη 7}. ΧΥ͂ΠΠ, 14 
Ὀαΐῖζο ᾿ἰδύ αἰπᾶπα τηϑηηδη ἔγηαϊ βία (ἀπολέσϑαι) ἴδυν τηδπαρ θη, , Θἴπ6π 
ΤῊ8ΠΠ ὈΠΗΖΟΡΤΙΠΡΘΠ’ (50 Ρ͵δυθΘ 160} 16χύ πύου ΡΥ γα. σὰ τηϊϊ856η). ΜΙ 
ὈΠΒΘΙΘΥ 5{6116 5θπτημη! ὕροχοίη Μο. ΧΥ͂, 9 υἱἹοῖάι ἐτα]θίαη (ἀπολύσω) 120]18 
βαπα διυάαπ ΙπᾶΔ16 οπύπβομύ 1ἢΥ ἀὰ5 ἄθπ ἰκῦπὶρ 18] αθθθη᾽. Ββοῃ- 
ἄργβ δυῇα!]οπα πἀπᾶ Ππατύ ἰδέ [,6. ΤΧ, 22 518] 518 Τη818 τηδηδρ' Υἱπ- 
πᾶτι 18} τι5κυβδη8 ἴγατη βἰηιϊθίαπι γαῖσθδῃ - Δ} πϑαϊπιὰη (ἀποχτανϑῆναιν) 
78} - υὐτϑῖβαπ. 17 τηϊτομα8] βουλευόμενος ΘΕΚΙ, ὁ ρ --- βουλόμενγος. --- 

Βεγηλαγάέ, Μα181Δ.  βῃ 
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Ραριήδα, οἱ 5111 δὖ χη βᾶΐα Ἰὰ |ὰὲ 8} βαΐᾶἃ πὸ πρϑ 

18 ΔΡΡᾶῃ ὑροῪβ ΘἋΡ οἱ βαΐᾶ νᾶ ἀηθ8 βΡαΐα ἀπ ᾿ΖΥ]Β 

ηἰδὺ 18 18} - πθ. 19 υηΐθ. ΟἼΡΒ 51.ΠΠ8 [688 ΧιΙδύμβ, 
5861] ἴὴ ᾿ΖΥ]Ἱ8 βΡ811}} ἈΠ8 τηθι]Δδ, ῥα τὰκ ἃ} 811- 

Ὀᾶπα 18} ΤΙ απ, ἢ] ὙᾺῚΡ 1ὰ 718} π6, δκ 78 ἴῃ ᾿ΠὨΙηἃ 

γ}. [ 20 Ὠγαΐγα Ιηϑηδρῶ φαῃαϊύα ΟἼΡ5, ἴῃ ἱπηπ]ἃ βαίδᾶ 8, 

ἀαρθθ 18} 17} ἱπᾶ δηθη φοαρὰ ἀὰ γα]ραχ ΡΤ 18. 

21 ΔΡΡᾶῃ 88 οαβναβιδ 8. ἸΠΒ ΤῈ} 1ΖΥ18 ἴθ Χυϊδύδα 78} 581- 
θΟΠα 5 πΠ5 ΡᾺΡ, 22. 18} 5101]. 5 πΠ5 78} ΟἹ Πα 5 να] ἈΠ Δ η 

ἴῃ παίγθοπα ἀπηϑᾶϊἃ. . 28 ΔΡΡᾶπ [Κα γρὶϊνοα ρὰ  ἀμαμαῖνα ἃπᾶ 

λ , Δ σαν ῬΈΑ, ς! 3, 4.» Ν Ν 
ἃ βουλεύομαι χατὰ σάρχα βουλεύυομίαι, ἵνα ἢ τταρ᾽ ὃμοὶ τὸ 
Ν Ν Ν Ν ᾿᾿ Ὑ7 Ἁ Ἁ «ς Ἔ ο - ’ 

γαι ναὶ χαὶ τὸ οὐ οὐ; 18 πιστὸς δὲ ὁ ϑὲὸς ὁτὲ ὃ λόγος 
΄τῷῳω Ω τ 9 τω 

ἡμῶν ὃ πρὸς ὑμᾶς οὐκ ἔστιν ναὶ χαὶ οὔ. 19 ὃ γὰρ τοῦ 
- 2 - - - 

ϑεοῦ υἱὸς Ιησοῦς Χριστὸς ὃ ἐν ὑμῖν δι’ ἡμῶν χηρυχϑείς, δι’ 
γ - Ν ΣΆ -- Ν , 2 ΡΣ, Ὁ Ν Ν Ὑὔ 
ἐμοῦ καὶ “Σιλβανοῦ χαὺ Τιμοϑξου, οὐκ δγένετο ναῦν καὶ οὔ, 
2 Ν ΡΝ ῬΩ δθωχν , ο Ν 2 , - 
ἀλλὰ ναὶ ἕν αὐτῷ γέγονεν. 20 ὅσαι γὰρ ἔπταγγελιαι ϑεοῦ, 
5. Ὁ. ὼ ΝΝ ᾽ὔ Ν Ν 4 3) - Ν 5. τῳ - - Ν 
ἕν αὐτῷ τὸ ναί, διὸ χαὶ δι’ αὐτοῦ τὸ ἁμὴν τῷ ϑεῷ πρὸς 
δόξαν δι’ ἡμῶν. 21 ὁ δὲ βεβαιῶν ἡμᾶς σὺν ὑμῖν εἰς Χρι- 

Γ ῷ ω- 

στὸν χαὶ χρίσας ἡμᾶς ϑεός, 22 χαὶ σφραγισάμενος ἡμᾶς 
2 ἡ - - - 

χαὶ δοὺς τὸν ἀρραβῶνα τοῦ πνεύματος ἕν ταῖς καρδίαις 

18 18} πὸ Β, ͵8π πθ Α. 19 τπηρυ]αᾶα Δ, νδι]δηου]αᾶα Β, ΟἹ, 
Ηθγπθ, τὴ ψ1ΠΠ|Ε ΠΟΙ͂ΟΙ Διββομβιηοίταπρ: χηρύσσειν τὰ δβοπδὲ βύθίβ 
ἀυτο τηθυ]8π ρΘρΘρθη. Τοηδαβθαῖα ΒΒ, Τοϊπηῖβαὶα Α. πὶ Δ, πῃ Β, ΟἿ, 
ΗδΥπθ; ἄορι βἰθῃΐ Ζα 6116 η π1} ἐΣ δἰ ἴλ0:685 οὐ οὔον μή; ΧΙ], 8 πε Α 
ΤΊΟΠΙρ δὶ ΤΡ πῖπ Ἰὼ ΒΒ. 180} πὸ Β, 186π πὸ Α. 20 118 Ρεϊτῃ Β, 180 
Ῥαϊτῃ ἃ. 21 υῃ8 Α, ὑπ815 Β, ΟἿ,, Ηδγηθ. βα]θοπᾶβ Β, βαϊθοπβᾶ Α. 

Ραρ δι] ἰών ἡλως 5. Ὁ Ο. Ι, 18. --- Οοἱ 5171 οἵ ΤΩ18 Ραία 1 18 7 
Ραΐα πθ π60}] ἵνα ἡ παρ᾽ ἐμοὶ τὸ ναὶ ναὶ καὶ τὸ οἵ οὔ; 5'ππ:  ἀαπιῖξ Ὀοὶ 
ΤῊ 8561 ἀα5 16 16 (416 Ζιθαρ6) πᾷ (Ζιιρ]610}) ἅἀδ8 ποὶῃ ποίη (ἀϊο Ζαχ ο1ς- 
ΠΔΏ1η6), ἃ, ἢ. ὅτὰ ἄθη ξοίαβθῥοι ῬΘΒΟΉ]π55 ΜΙΘΑ͂ΘΥ ον οἸσσα ποῆτηθα ἀπ 
818 ἸΏρΠΟΥ σὰ ΟΥ̓ΒΟΒΘΙποπ’ ἀθ οίίθ. ΤΑΡΔῸΥ (πιιὺ 1} Κα ]10} θχρἀμζίθμι 
οὐδαμῶς): ΝΙΟΙῦ 4150, βοπάθγυῃ Ὀθὶ χηἷγ ἰϑύ 16 ὰ πὑπᾶ πρὶπ ᾿ἰδύ ποὶη᾽, 
ΑἸΠΠΙΟΝ πὰρ 5105). ΔΟΥ ΒΟΒΥΘΙθΘΥ νὸν Β αἴθ. β80}η6 ροάδοῃῦ μαῦθα , οὔθν 
ἴο]ρθ 10}. οὗνγα ΠΟΙ ΒΟΒ]ΊΘΠοα δϑἀδηκοπὴ Νοῖπ, ἀδπιῖύ πΙομύ τι. 8. Υ. 
18 ἰπὶρρῪβ ρὰΡ 61] πιστὸς ὁ ϑεὸς ὅτι ἃ. Ἐ. 50 γα πν Θοί! δοίσϑα 1δῦ, 80 
ὙΘΏΥ τι. 8. Μ΄. --- η15{] οὐκ ἔστιν δίῃ ΑΒΟΏΤΕΟ τ νρ -- οὐχ ἐγένετο. 
20 ᾿ιγαῖγα τπᾶπΒ ΡᾺ} ὅσα, 65 [0810 γάρ. --- ἀὰ γΆ]Ρ αι] πρὸς δόξαν --Ἠ.Εα 
ἔρ πρὸς δόξαν καὶ τιμήν. 22 Δ} 5161] 85] καὶ σφραγισάμενος ΑΟΙΚ 
- ὁ χαὶ σφραγισάμενος. -- νϑῦϊ δ πιὰ} τὸν ἀρραβῶνα τοῦ πνεύματος, 
δού, , 18. ρίαπαά ἄδῃ Βοϊδι᾽, ΘΌΘΩΒΟ Υ͂, 5., ΘΌΘηΒ8Β0 ἃπ Ὀριάθη βύθι]θὴ ΑἸ Υ δῦ, 
Βῖοχ δον ΑΠλθΥ: ,4υ] ἀοᾶϊ! ῬΙρσιαΒ ϑρίχἰ δυχι᾽, 
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τηθὶπαὶ βαϊγαϊαὶ, οἱ Θ᾽] 8 ἰχγᾶσα ΡΔΠΔΒΘΙΡΒ Ὡἱ αΔ ΠῚ ἴῃ 

Καυτίηθου. 34. εἰ Ῥαΐθὶ ἔλα] ΠΟ ἰχνᾶγαϊ ρα] Δ ὈΘΙ δὶ, ἃΚ 
σαι βυγ 5 5) ἀπδύαϊθ ἰχγαγαῖζοθ: ππῦθ ΘὩΪΔ ΘΙΠΔὶ 

ΘΒ ΟΡῈΡ.: 
Π, 1 ΑΡΡὰμ ροαβίαπϊἀα Ραΐα 51100 αὖ 118, οἱ αἰϊγῶ ἴῃ 

ΒΔΌΣΡΩΙ πὶ αἰπιᾶι ἃὖ ᾿ἰχΥ]18. 2 τηΐθ Ἰᾶθὰϊὶ ἴκ ρα) ἸΖΥ]8, 
8} ἤγὰβ ἰδὺῦ 5861 φϑἹ])] αὶ τκ, θὰ] 88 ρυυ]Ἃα 8 1015 
8. 184} Ραΐὰ 51100 φαιηθὶ τα ᾿χν18., οἱ αἰ η 8 βαῦγρα πὶ παρᾶ 

ἴγὰπι ῬΑ] ΠῚ 5κα!ἀὰ ἕασίποι., σαἰγδιδη8. ἴῃ Δ]] τ 1218 βαῦθὶ 
τηθηδ [ΠΘΡ5. 811 81186 ᾿ἰζγαγὰ ἰδὲ. 4 ἈΡῬᾶμῃ 15 Ἰηδηδρ] ΔΡΊΟΙ 

Δ} ἀρουθὰϊ Παϊγ η5 δα 6113 ᾿ΖΥΪΒ βαΙἢ τηϑηδρὰ ὑδρτᾶ, 
Ὠἱ Ῥθϑὶ βϑιγρα! Ρ, ἃΚ οἱ ἔργα αμηθ 1} ΡΟΘῚ παρὰ αἱαγαβϑδιι 

ἡμῶν. 28 ἐγὼ δὲ μάρτυρα τὸν ϑεὸν ἐπιχαλοῦμαι ἕπὶ τὴν 
ἐμὴν ψυχήν, ὅτι φειδόμενος ὑμῶν οὐκέτι ἦλϑον εἰς Κόρινϑον. 
24 οὐχ ὅτι χυριεύομεν ὑμῶν τῆς πίστεως, ἀλλὰ συνεργοί 
ἐσμὲν τῆς χαρᾶς ὑμῶν" τῇ γὰρ πίστει ἑστήκατε. 

Π, 1 Ἔκρινα δὲ ἐμαυτῷ τοῦτο, τὸ μὴ πάλιν ἐν λύπῃ 
ἐλϑεῖν πρὸς ὑμᾶς. 2 εἰ γὰρ ἐγὼ λυπῶ ὑμᾶς, καὶ τίς ἐστιν 

ὃ εὐφραίνων με, εἰ μὴ ὃ λυπούμενος ἐξ ἐμοῦ; 8. καὶ τοῦτο 
αὐτὸ ἔγραψα ὑμῖν ἵνα μὴ ἐλϑὼν λύπην σχῶ ἀφ᾽ ὧν ἔδει μὲ 
χαίρειν, στεττοιϑὼς ἐπὶ πάντας ὑμᾶς ὅτι ἢ ἐμὴ χαρὰ πάν- 

των ὑμῶν ἐστιν. 4 ἐχ γὰρ πολλῆς ϑλίψεως καὶ συνοχῆς 

24 ἴταυϊϊπομα Α, ταυΐοα Β. 11,2 Ἰαῦαϊ δύ ἴθ Α ἅδο::. θὲ 
Ζ6116 πϑδοῃροίσαρθη. ὨΠ04Δ Β, εἶδα Α; πὺΐ Βο. ΧΙ, 15 μα ἀϊθβθ μϑῃᾶ- 
ΒΟΒΥΠ πἰρα]. οη τὴΐϊβ ᾿ἰϑύ 'ἴπΠ Α ἀδ8 5 ὑπίου ἀο᾽ Ζ6110 πδοῃροίγαρθη. 
8 14} Ραία Β, 180 Ραΐα Α. λπ6 05 Α, ἐαμοᾶβ Β, 6α1,, Ἠθγηθ. 4 ἔτ]αρνὰ 
Β, Τ]ΆΡνὰ Α. 

28 Ῥαπδβϑῖρ5 πὶ] οὐχέτι --- Ό ἄορ Απμιριθύ οὐχ. 24 ἱσυαιδὶ ρὰ- 
Ἰδυθοῖπα1} ὑμῶν τῆς πίστεως ὅπ ΑΒΟΚΙ, --- τῆς πίστεως ὑμῶν. --- 
διιδίαϊθ] χαρᾶς; Ὑυ1Η]α Βομοὶπέ χάριτος φΘ]086η χὰ ὨΔΌΘΩ, ΜΒ ἴῃ ἄρ] (αΐ 
εἰπῖρο ΘΟαΐο65 ΠΗ] ΠΌ 5011 (Δηρ  γύ σοι 1,006) ΒᾶΡθ θη. --- ρδϑίορι ] ἑστή- 
ΤΕ ἘΣ 9. 71. ὙΠ: Δ) ΟΣ ΧΤΣ 20: 11,1 Ῥαΐα 51100 αὖ 115] ἐμαυτῷ 
τοῦτο, ΔΌΟΥ ἔξ ,(ἴοΟ ἴρϑαμη ἃριᾶ πιθ᾽, γρ' Ψ 00 ἴρ86 δρᾶ τηθ᾽, ΥὙρ]. 8. --- 
αἰτπδ} ἐλθεῖν; ἀδ5 γοῦν παῦ πο ρου βομοΥ ρθη οὐ ἀ16 πθρδύϊομ 81 
510) ρῬΖΟΡΘΠ, Απ ἀ16561 δβί6116 Βα θθη 65. ΘΕ ἴὐ τρ --- π80}} πρὸς ὑμᾶς. 
2 151} ἐστίν --- ἴθ] ἴθ ΑΒΟ 51:π|. 8. Ὀαία 51100 ρσδιμθ]α 1Ζ2γ185] τοῦτο 
αὐτὸ ἔγραψα ὑμῖν ΘΕΞΕῸ ἰὐ νρ -- ἔγραψα (ὑμῖν) τοῦτο (αὐτό). --- 
βαυσρα)] λύπην --- ὭΒΕΟ 10 νρ λύπην ἐπὶ λύπην. 4 ΔΡὈ}αη] γάρ, πυΐ 
ἴῃ ἄθῃ ορίβίθὶη. --- βαϊτ}} διά, Ὑρ]. σὰ 1Π|, 11. --- οἱ ἔργα Κυπηθ1}} 
τὴν ἀγάπην ἵνα γγῶτε, νοτᾶπαοτίο ποχύβίθ!]πρ, Ὑ16 ᾿π ἀ6, τὐ οαΥλ αὔθηη 
βοϊδίϊβ᾽, ΕἘδ ἵνα γνῶτε τὴν ἀγάπην. 

τ ἄῳ 
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απ 1Ζγ18. ὅ ΔρΡΡδη 1ᾶθαὶ ἤγαϑ σϑυγδ, πὶ τ σααγαδ, ἃ 

ὈΪ ϑαυμηαΐα, 6] Π] ἃπακαατ7αι., 8]18 8 1Ζ 018. 6. σΆΠ8Π) ΡδΙηΙηδ, 

ΒΥ ΔΙ ΘΙ Καγηπηὰ ἃπααθοὶν ραΐα ἔπι τπδπδρίζαη, 17 ϑγδθὶ βαϊᾶ 

ΔΠΘΔΠΘΙΡΟ 215 ΠΊ815 {ΥΓΔΡΊθαἢ 181} ΟᾺΡ] ΔΙ μδμ, ἰθα] δαΐο τηᾶ- 

ὨΔΡΊΖΘΙη βδυγραὶ ρα ρηδὶ 858. 5Υ8 16 1Κ5. 8. ἱπῸἢ Ρ15 16] 
1 Υ]8 ὑπ] ο]απ ἴῃ ἰπητηα Πρ γα. 1 9 ἀαθ}8 σδιηθ]αδ, οἱ αἵ- 

Καππᾶὰ αβύα ᾿σϑαγδπδ, 51]814π 'πῃ Δ]]διητηα αὐ Ππδ5] Δ 88. 
10. ΔρΡΡᾶμπ βδιῆηηθὶ ἢἤγὰ {{ᾺΡῚ01Ρ, 18} [κὶ 181 βᾶμ ἴκ 718}0α] 

ἤγὰ ἴταραΐ, [τἀραΐ ἴῃ ἰσγᾶτα ἴῃ δηαγα}]α Χυϊδίαθβ, 11 οἱ 

- - 2 

χαρδίας ἔγραψα ὑμῖν διὰ πολλῶν δαχρίων, οὐχ ἵνα λυτη- 
- 2 2 - « : 

ϑῆτε, ἀλλὰ τὴν ἀγάπην ἵνα γνῶτε ἣν ἔχω περισσοτέρως εἰς 
δ χα Ὁ Ύ ,ὔ ΄ 2 ΔΛ Ὰ ᾽ 2 9 Χ 
ὑμᾶς. ὅ εἰ δὲ τις λελυπίηχεν, οὐκ ὃμιδὲ λελύτηκεν, ἀλλὰ αττὸ 

- ἔν ἔν τ ΄ μέρους, ἵνα μὴ ἐπιβαρῶ πάντας ὑμᾶς. 6. ἱκανὸν τῷ τοιούτῳ 
ἣἡ ἐπιτιμία αὕτη ὑπὸ τῶν τιλδιόνων, ἹἽ ὥστε τοὐναντίον 

- .- . ’ὔ - 

ὑμᾶς μᾶλλον χαρίσασϑαι καὶ πιαραχαλέσαι, μήπως τῇ περισ- 
σοτέρᾳ λύπῃ χαταποϑῇ ὃ τοιοῦτος. 8 διὸ παραχαλῶ ὑμᾶς 

- ) Ψ " - 

χυρῶσαι εἰς αὐτὸν ἀγάπην. 9. εἰς τοῦτο γὰρ χαὶ ἔγραψα, 
ἕνα γνῶ τὴν δοχιμὴν ὑμῶν, εἰ εἰς πάντα ὑττήκοοί ἔστε. 

τὰ - ΦΟΥΚ [4 10 ᾧ δέ τι χαρίζεσθε, χάἀγω" καὶ γὰρ ἐγὼ ὁ χεχάρισμαι, } 
, ’,ὔ Ων 

εἰ τι χεχαρισμαι, δι’ ὑμᾶς ἐν προσώπῳ Χριστοῦ, 11 ἕνα 

ὅ. Ὁ βιυμιαία Αὶ ς δὴ δι ἴῃ ΒΒ, γρὶ. Βὸ. ΧΙ, 25. 10. Τὸ ὺὔῖϊ. ἸΌΟΟΝ 
ΒΟΠοὶπῦ ὈΪ βὰπι αἷῃ πἰοηῦ ΒΟΒΥΘΙ ΘΙ Ζὰ βοῖη, υρ]. Μο. ΧΙΥ͂, 41. 51. 
6. ἃπᾶαθοιϊύ Β, ἃπάαροί Α. 17 14} ρα θ]αῖμαη Β, 18 Δ Ρ]αΙμαη Δ, 8 ἰπυῇ 
Ρὶ8 Β, ἱπὶ} Ρὶ5 Α. 10 ἤταραῦ ἔγταραῖ Α, ἔγαρίθα ἵγαρῖρα Β, 61,, Ηθγπθ, 
Μαββιμᾶπῃ; ἰἸούχίθτοθ ἰϑῦ οἷῃθ βοΠ ΘΙ ηθΔῚ Ὀ]Διι51010, ΔΌΘΥ ἴπ ον δύ Υϑῖπ 
ὙΜ1Π|ΌΣ]]ΟΠ6. ἀπάουτρ' πᾶ 0 ἄθπι γουϑαβρ ΘΠ θη ἔγαΡῚΙΡ (, 16 πὶ ΠΥ γϑὺ- 
βού, γϑυρθῦθ δἃιοἢ ΘΟ; ἄθμη ΘΠ 10ἢ θύνγαβ ὙΘΥΡΘΌΘ, 50 ὕπιι6 101) 68 
ΠῚ Θυγούν 1116), ψἀμγθπᾶ ἀα5 ἜΣ χκεχάρισμαν ππᾶ ἔνην Ιαΐ. ἀοπᾶγὶ 
ἀυτομδιθ ἔτ {ταραῦ Ζθιιροη. 

μου ΘΝ ΟΙΒΟΟΒΟΝΝΟΝΝΜΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΟΝΝΝΝΒΟΝΝΕΝΗΝΝΒΗΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΟΝΝΝΝΝΝΝΟΝΕΝΝΝΝΝΝΝΝΝΟΝΝΝΕΝΝΝΝΝΕΝΕΝΝΝΝΝΝΙΝΕΝΝΒΝΝΝΕΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΕΝΕΝΟΝΝΝΝΝΒΝΝΝΝΝΝΝΝΝ “ἡ 

5. δίπη 8 46 ῇχοίίο: ,(οΥ βομυ]αϊρο παῦ ποῦ τὰ]0ἢ Ὀούνύ, 
ΒΟΠΘΥη Οἰπαΐ Ρ᾽ ΘΥΤΠΔΒ5861); ἘΠῚ ππ ΠΙΟΙᾧ Ζὶὶ ΒΘὮΥ Ζὶὶ ὈΘΘΟΠΘΓΘΙ,, ΘΘὮ 81]6᾽. 
7 Ραΐα ἀπάδμοιρο] τοὐναντίον, δάγου. δοοῖιβ. ψ16 Ραΐα υἱδειαυαίεβο, Ραΐα ᾿ 
δηάγαισρθο, ἴδον ἄθῃ ἃοο. ὁ. πῇ, πᾶοῖ βυδδὶ 8. σὰ Μο. Ιν, 1... 9 Δ} 0] Ἐ 
εἷς τοῦτο, γὰρ καί [6}]0, ---- ἰαϑίι} δοχιμήν ΚΡΟΣΣ Ἐν αν 46 ὙΥοίίο, ' 
Του, ἄα55 10 οΥὐκοππίθ, Ὁ ἴῃν γὙοομ βομα θη 5614 σϑῃουβᾶπῚ Ζὶ βοἷπ Ι 
ἴῃ. 8110. βύϊοἸκοπ᾽, ---- 5141] ἐστέ νγοροι 408 προ Πἄπρύοη ἰταρΜΟΥΙας ἴῃ ΔῸ- 
ΘΙ ΟΒΘΠ ΘΓ βιο"]υπρ. 10 7αθαὶ Ὠγὰ [ταραῇ, ἔγαραῦ ἴπ ἱσναγα)] καὶ γὰρ ἐγὼ 
ὃ χεχάρισμαι ΕἾ τι χεχάρισμαι δι᾿ ὑμᾶς (ΛΒΟΚῸ ἴὉ νρ Αιλθυθῦ) οὗον 
εἴ τι χεχαρισμαι ᾧ χεχάρισμαι δε ὑμᾶς (Π5Κ1,)}ὺ Ῥάποθοι οχίβίλτθα 
00 ἀ10 γατίδηίομ: χεχάρισμαι εἴ τε χεχάρισμαι δι' ὑμᾶς (Ὁ, ᾧ κεχά- 
ρισμαν εἴ τὸ χεχάρισμαι δι ὑμᾶς τ. ἃ. [δον βούβο!θ ἀὐϑοιβούζον βομοίαὐ 
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πὶ ροδαϊριηοπᾶδι ἔτη βαϊαπΐη ; ἀπῦθ ΠΪ 5171} πην] Δ }}8 
ΤΠ. 18. 

19 ΑΡΡᾶῃ αἰτηδηβ ἴῃ Ττδιδδὶ ἴῃ αἰναρρΘ]]0) Χυ βίδα, ς --- 8 (Β) 
ἦι αὖ παυγᾶδὶ τη ὈΒΙΚαπὰϊ ἴῃ ἔται}η, 18. ηἱ Ππαραϊάὰ 
ΘᾺ ΠΥ ΘΙ]αη ΔΉΤηΪη ΘΙ ΠΔΙηγηἃ ἴῃ ῬΔΙΏΤΘΙ πἰ Ὀἱραὺ Το δ η 
ὈΤΌΡΔΙ τηθίπᾶπδ., ἃκ ὑνιβϑύα μη 8. 1πΔ οΆ] 1} ̓ ῃῚ ΜακϑΙΔοη]8. 
14 ἈΡΡᾶπ οὐρὰ ἃΥ 1} Ῥδιηπᾶ δἰ ηθῖπο τὐϑύα! κπ] Δ 1 Π1ῸΡ61- 
ΘᾺΠΒ ΠΠΒ ἴῃ Χγὶβύδι 14}} ἄδπ ΚΌΠΡ]18. Β6 118. σα ΔΙ ΗΠ] 4] 

ΒΑΙΤ πΠΒ ἴῃ Δ]]αϊη) βύδαϊηη; 15. πηΐθ ΧυϊδύδβΒ ἀΔῸΠΒ 51] 
-----------. .-τττΠΠτὯ1Π1ΠΠ΄΄΄ῤ΄΄΄΄ΠΠῤῤ΄΄΄΄Π΄΄΄ΠὖΠ΄ΠΠ΄Π΄Π΄ΠὅΠ5ὅἕ8΄΄“΄ἷἕἷ“ἕ“ἕἷ“ἷ΄“΄΄“΄Π΄ΠΠΠΠ΄ΠΠ΄“Π΄ΠΠΡ5Ρ΄“΄“΄“΄΄..-. ς;Ῥὄ ..ς. -.». 

μὴ πλεονεχτηϑῶμεν ὑπὸ τοῦ σατανᾶ" οὐ γὰρ αὐτοῦ τὰ νοή- 
ματα ἀγνοοῦμεν. 

12 Ἐλθὼν δὲ εἰς τὴν Τρφάδα εἰς τὸ εὐαγγέλιον τοῦ 
Χριστοῦ, καὶ ϑύρας μοι ἀνεῳγμένης ἐν κυρίῳ, 18 οὐκ ἔσχηκα 

- ’ὔ - Ἀ ς - ’ 2 

ἄνεσιν τῷ πνεύματί μου τῷ μὴ εὑρεῖν μὲ Τίτον τὸν ἀδελ- 
ΚΣ Ὰ ἢ 2 ς ’ Ν - γ “Ὁ τ᾿ ’ 

φὸν μου, ἀλλὰ ἀποταξάμενος αὐτοῖς ἐξῆλθον εἰς ἸΠ]Παχεδονίαν. 

14 Τῷ δὲ ϑεῷ χάρις τῷ πάντοτε «ϑριαμβεύοντι ἡμᾶς ἐν τῷ 
- Ν - , .Ὸ» -- 

Χριστῷ χαὶ τὴν ὀσμὴν τῆς γνώσεως αὐτοῖ φανεροῦντι δι᾽ 
Ὁ - 2 -, - 

ἡμῶν ἐν παντὶ τόπῳ 1ὅ ὅτι Χριστοῦ εὐωδία ἐσμὲν τῷ 

11 σ»δαϊριποπᾶδα ΑΒ; βοιῃηϊῦ ἢαῦ 510) Τι 65 οοῃ͵θοῦι", ἄθνὺ ἄδ5 ρ8- 
Ἰρὶποπᾶδαι ΟΔΒΟΡ]ΊΟΠ65. 80 γοΥθοββοσίθ, Ὀοδίδυρί, Απὶ τὰπάθ αὶ Α ἀϊθ 
ΒἼ]Ο558 πὶ σαίαιποπᾶδι, γγ85 ἄθπὶ οΥἹ ΘΟ] Β0ηθη πλεογεχτηϑῶμεν βοπδαθν οηΐ- 
ΒΡΥΙΟΠς. 12 ἴῃ αἰγαρρο]]οη ΒΒ, ἴῃ δἰγαρρο]]Ο 5 Α, ὙΔΠΥΒΟΠ ΘΙ 1100. ΠΔΟῊ 
οἴπου Ἰαίοι πἰβοῆθη Ὠδπάβομν, ΕῸ διὰ τὸ εὐαγγέλιον, 1ῦ νρ' φ,ρχορίου 
ΘΥδηρ ΘΙ Τατη. 18 οι Τοϊίατιη ϑίθμθη ἴῃ Α α16 ατθὶ ϑυβύθπ θα δύα θη 6 1 
ΑΘΓ Ζ6116θ.ἁ ἐνγιββίδμπααπαρ Α, ὑγιβίαπαδηαθ Β τπᾶ ΟἹ,. τ Α, ᾿τηᾶ8 Β υπᾷ 
ΟἿ,: 65. Βοῃοῖηύ ᾿ἰγυυζτα! 10} ἃ Τοϊίαθ ὈΘΖΟΡ ΘΠ χὰ 5θῖη. ἴῃ Δ, ἴῃ ἴῃ Β. 
Μακαϊάοη]α ἃ, Μακιάοπα Β ὑπᾶ 416 ΠΟΥΔΌΒΡΘΌΘΙ, 8. Ζὶ 1, 106. 14 δ8νυ]- 
ΠΡ Α υπᾶ Μαββιηάμμ, αὐ Β, ΟΤ,, Ηδγπθ. ρθαϊν Π]απαϊη ΔΑ, πἰομί 
ΒΑ ὈΔἰγ Β]Δπαϊη5 (ΟἹ,, Ἡθγηθ). 1 ἀπ8 ἴῃ 8]]]πὶ βἰδαϊπι Α, ἴῃ 8]]α πὶ 
βίδαϊηι βαΙσ ὑη8  υπα ἀ16 ΠΟΥΔΒΡΟΌΟΥ ; 4116 ρου] 0 ἢ, ππὰ α΄. Πδηἀβο σ- 
ἔθπ Ῥοβίδι ρθη 416 οὐβίθσθ ἰοϑατύ, 15 Χυϊβίαιιβ [6810 ὙΠ }]10} ἴῃ. Α. Ζα 
ἐγδαϊβίπαπ απ ἢαὺ Α ἀ16 ο]οβϑθ ἔγδ] υθηδπάδῃι. 

16ἀ465[4115 ἀθη 82 αἀὐγ0}) οἷπθ 8115] ΒΒ Πρ ὙΘΥΘΙ 00 χὰ Ὠδῦθπ. ΠΗ: 
ἀθπη ἸΘἢ τηθ᾽ που βοΐ ΠΡ 6 50ῆ0η, νγ8 10} γουροῦθη μὰ 06 (ἄθπι 5ὑπαμδίθῃ 
τηϊυ]]6 ἃ ΔΘΥ δθιμθ1 46) ΤΠΠῚ ΘυχΘύ]]6 γοΥρΘθο π᾿. 11 υπίθ πὶ 81] πὶ 
ΠΥ δ Π απ. ΤῈ Π8 15] οὐ γὰρ αὐτοῦ τὰ νοήματα ἀγνοοῦμεν, ἅ16 πθρἃ- 
(ἴοη Παΐύ 45 ὙΘΥΡιη 8Π 510}. φῬζορθῃ. 12 Τταυδᾶαὶ)] Τρῳάδα; (ΟΥ̓ ρΥΪΘΟΏ, 
δοοιβδῦν δύ 415. στα παΐουη ὈΘΠαπμαθ]ὺ ἀπ τνοϊΐου ἀθο]ϊηϊτύ, νρ], σὰ Μο. 
ὙΙ,11. ΝΟθθοΥ ἰδέ Τίνον (Τοιταὰπ) πηνογδπαοτί ΒΘΙ ΒΘ Δ] θα, ΥΡΙΎ ΤᾺΣ 

ἐς 18 ἴῃ Ράπιπι6}} τῷ, 5ίθμι [ν᾽ τὶ Ῥατητηα οἷ. 14 υϑὐδικη]απαϊη ΠΟΙ ᾶπ5 
25] ϑριαμβεύοντι ἡμᾶς τρ ,αυἱ ὑπϊπαηρμαύ πόδ᾽, Ταῦ ,ΟΓ ὉΠ8 
5165" σιθε᾽. 15. ἄδυπβ - γοΡ}}] εὐωδία; ἘΡὮ Υ, 2 ἀαυπδὶ γοβ]αϊ ; νοὶ -- 
γ0Ρ]α, γῖθ Ὀαπαάϊ, τπᾶνἱ, Βῖνὶ, ὨγοΥ]1. Φιαυ υ»4.-:- 
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ΥΟΡῚ σαβα ἴῃ βαΐη ρϑηϊβαη δ 18} ἴῃ βαΐπ ἔτδαϊδύπϑπηάδηη, 
16 βιπηδίηη ἃπκ ἀλη 8 ἀδαρᾶα ἀὰ ἀδαβραι, ϑυμηδίτη} 
Ρᾶπ ἀδαη8 τι ΠΡαΐπαὶ ἀπ ΠΠαϊηδ]. 18} ἀπ βαιητηᾶ γαβ γὰ 11} 8 ὃ 
117 τπὖθ πὶ 511Π| 5016 βι]η8ὶ τη8] ]Δ "85 γϑυγα οΡ8, ἃΚ τα 

Πα Ραὶ, ἃΚ ϑνάθυθ 8 ρτρὰ ἴῃ ἃπάγι" }]ὰ οἵ θ8 ἴῃ. Χυϊδίαα 

ΤῸ Θ]ΔΙη. 
11,1 Θυρίηπδηι αἰϊα ὑΠ8 5110 η8 Δπαἤ]Πδη ὃ ΔΙΡΡδα 

1θα1 βᾶυγθυμη 806 ϑ.Π|81 Δη8 18 ὈΟΚΟ ἀὰ ᾿Ζυ18 δἰρραὰ ἃ 

1ΖΥ]5 Δ] Π15Ὁ9 2. δἰριδύαα]θ ἀμϑαγὰ 118 5100, ρϑηθ 14 ἴῃ 

μαἰγύδιῃ ππϑδ 811, Καμθᾶ 18} δηαἰκαππηδῖαα [τϑτη 811] ΐτη τηδη- 

Πᾶπι, 98. ΒΥΠΈΌΠΡΔΙ βαΐθὶ Βα} δἰριδύδα!θ Χυιβύααβ, πα θδ 148 

ϑεῷ ἐν τοῖς σωζομένοις χαὶ ἕν τοῖς ἀπολλυμένοις, 10 οἷς 
᾿ 2 ΓΑ) , 5 ’ 19 ΔΎ λξὰ 5 - 3 

μὲν ὀσμὴ ἐκ ϑανάτου εἰς ϑάνατον, οἷς δὲ ὀσμὴ ἔκ ζωῆς εἰς 
ω- 2 

ζωήν. καὶ πρὸς ταῦτα τίς ἱκανός; 17 οὐ γάρ ἐσμεν ὡς οἵ 
- - 2 

χπολλοὶ καττηλεύοντες τὸν λόγον τοῦ ϑεοῦ, αλλ᾽ ἐξ εἰλικρι- 
᾽ὔ 2 ΕῚ ς γ - , - - γ - 

γείας. ἀλλ᾿ ὡς ὃκ ϑεοῦ κατενώπιον τοῦ ϑεοῦ ὃν Χριστῷ 

λαλοῦμεν. 

ΠῚ, 1 ᾿αἀρχόμεϑα πάλιν ξαυτοὺς συνιστάνειν; ἢ μὴ χρή- 
ζομεν ὥς τινες συστατικῶν ἐπιστολῶν πρὸς ὑμᾶς ἢ ἐξ ὑμῶν 
συστατιχῶν; 2 ἢ ἐπιστολὴ ἡμῶν ὑμεῖς ἔστε, ἐγγεγραμμένη 
ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, γινωσχομένη καὶ ἀναγινωσχομένη 

2 ΐ 

ὑπὸ πάντων ἀνϑρώπων, 8. φανερούμενοι ὅτι ἑστὲ ἐπιστολὴ 

160 αυἱϊ. μέν [610 ἰπ Α, ΄ἋΒ ἀδῦβαι Α πὶ ϑῖπ ΑΒΟ, ἀδαβαυβ Β 
τη ΠΕΒΕΟΚΙ, 10 νρ; αἴθ5. βιϑῃύ ψἰ|6 οἷπθ βϑρᾶϊθτθ ἅπαθγιπρ' δ8', ἀὰ α16- 
560 106π Βδμαἀβοιυ θη ἔχ γοῦ ζωῆς ΜΘΡΊΑΒΒΟΘΠ, ἀα5 ἴπ Β πιομύ (6810. 18} 
Ππ| 8. 16 ἀπ᾽ Ἀ" 17 5'απι Α, βυπα Β απ 416 ΒΘΥΔΌΒΡΘΡΟΥ. 506 Α, 
[6810 ἴῃ Β. ΠΙ,.2 ἴὰ5 β}  Α, 71ι15170} Β, 115 5170} ἀϊθ Πουδαβρθθοτ. 
8 5υικυηραὶ (φανερούμενοι, ταϑηϊοϑίαι) Α΄, δυῖκαηρ Β ἀπᾶ Ο6Τ,, Ηθγπο, 
οἶπθ ΒΘ: πᾶῃθ Ἰἰθοροπάθ ἅπαθυπμηρ, βΒυ. κι ηθαὶ απ ΠῸΤ Ὑοπὶ ὮθΘΥβθύζου 
Πουσάμτθη, ἀου 48 ΟΥΘΟΒΙΒΟΠΘ. ὙΟΙ 510}. Παίίθ. 5} Α, 5110} Β υπᾷ ἀϊθ 
ΒοΥδυβρΘΡοχ. ἴηπα (ἀτίππθη) Β., ἵππὶ (μἰποθὶη) Αι; ἱππὰ δῦ πδομ αν] ]Π 10 ἢ 6 Υ 

11 βυπιαὶ] οὗ πολλοί, βυμπλδῖὶ ,Ρ'ᾺΥ τηᾶπομθ,; ὈΒΕΟΙ. οὗ λοι- 
τοί. --το ὧθ8 ὨΠαἰχῖ θα} ἐξ εἰλικρινείας ἘῸ ἴὐ γρ --- ὡς ἐξ εἰλιχρινείας. 
1Π,1 ΔἰῬῇάαὺ)] ἤ ὅῖη ΒΟΘΕΒΟ τὸ νρ --- εἰ ΑἸΚΤ,. --- δη8Ά]}}18] συστατι- 
χῶν (2) ὉΕΚΙ, 49, συστατικῶν ἐπιστολῶν Βαΐρ --- [ΘΕ]0, 2. Ἰπιηρὰ 
784 δἀπαϊκαπηαϊ 4} γινωσχομένη χαὺὴὶ ἀναγινωσκομένη, 5. 1, 18. 8. 5νὶ- 
Κυμηθα1} φανερούμενοι, δυΐ 705 ρομοπᾶ, ,᾿πάθπι σὸπ ϑοῖ οἴθηθαν αῖγά᾽, 
-- Βαϊτίαη0} χαρδίας ΕἾ ἴὉ νρ, ῬΊυσαὶ, Ὑ011 γ0 1 Ἰπ ΘΠ ΓΟΥΘπα ΡΘυβόποι ἀϊ0 
τοῦθ ᾿ϑύ, 5.1 Ὁ. ΥἹΙ, 19. Ἐρᾷ, ΥἹ, 14 --- χαρδέαις. 
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ἔγαση ππ8. ἰπηδ σα 6] 1ἀὰ εἰ βγαυθῖχα αἷς ἈΠ] οῚΡ5. ΠΡ Δ], 
πὶ ἴῃ Βρ᾽ Πἄομι βἰαϊ μ᾽ πδῖηι αἷς ἴῃ ΒΡ] ἀογὴ ᾿αϊγ ῥα. ΘΙ ΚΟΙ μα΄ μη. | 

4 ΑΡΡᾶπ ὑγαπαῖη βγα]οῖκα Πα θμ Βα 1}}} Χυϊϑῦ ἀτὶ ρῚΡᾶ, Ιαἰκιο 
Ὁ πὶ βΡαϊοὶ γαϊγθαὶ 5᾽)αϊὰ βαρ κΚΊδη πγὰ ἢ 8 511} 08. 5ΥΆΒΥΘ 

αἴ ἀπ ΒΡ, ἃΚ 80. γα θα ἀμϑαγὰ τ18 ΟῸΡα ἰδ, 0 1Ζ6] 

Ἰαΐ γαῖ ρᾶπβ Ὀγαμΐα 8 Ὡπα θα ὔδ8 Ηἰα] 08 ὑγρονοθ, ηἱ 
ὈΟΚΟΒ ἃκ Δριηΐηβ; ἀπΐθ θΟΚὰ πα 1 1}}0, ἴν μη οδα Ὰ}}}, 

τ ἈΡΡὰμ 1801 Δπα θα} ϊ ἀλαβαι8 ἴῃ ΘΠ Θ] ΘΙ ρα] ΒΆ 10 

ἴῃ 5ἰδῖπ 1) γα} ὙὈΠ]Ρᾶρ, βυῶ6 1 Ὠ1 ἸῃΔῃ 6 618, 5. Π}118 57 86]15 
ἕαϊγν οἰ ὑαη ἀὰ υἱϊΐα ΜΌΒΘ218. ἴῃ γα] ραῖβ ΥὙ] 1015. 15. ΡῚ5 σαύδατ- 

Χριστοῦ διαχονηϑεῖσα ὑφ᾽ ἡμῶν, ἐγγεγραμμένη οὐ μέλανι 
ἀλλὰ πνεύματι ϑεοῦ ζῶντος, οὐχ ἐν πλαξὶν λιϑίναις ἀλλ᾽ 
ἐν πλαξὶν καρδίας σαρχίναις. 

4 Πεποίϑησιν δὲ τοιαύτην ἔχομεν διὰ τοῦ Χριστοῦ 
σιρὸς τὸν ϑεόν, ὅ οὐχ ὅτι ἱχανοί ἐσμὲν λογίσασϑαί τι ἀφ᾽ 
ἑαυτῶν, ὡς ἐξ ἑαυτῶν, ἀλλ᾽ ἡ ἱκανότης ἡμῶν ἐκ τοῦ ϑεοῦ, 
6 ὃς καὶ ἱχάνωσεν ἡμᾶς διαχόνους καινῆς διαϑήκχης, οὐ γράμ- 

ματος ἀλλὰ πνεύματος" τὸ γὰρ γράμμα ἀποκτείνει, τὸ δὲ 
σενεῦμα ζωοττοιεῖ. 1 εἰ δὲ ἡ διακονία τοῦ ϑανάτου ἐν γραμ- 
μασιν ἐντετυπώμενη ἐν λίϑοις ἐγενήϑη ἐν δόξη, ὥστε μὴ δύ- 
νασϑαι. ἀτενίσαι τοὺς υἱοὺς ᾿Ισραὴλ εἰς τὸ ττρύσωπον Ἰ]ωσέως 
διὰ τὴν δόξαν τοῦ προσώτιου αὐτοῦ τὴν καταργουμένην, 

᾿ 

.. 

Ἷ πἀπᾶὰ θοΐ ΘἾΘΙ ὙΘΥΔΙΠ] ΒΒ Πρ ΖῈ} ὅπαθτιπρ,. βυαυίσζα Α, βνδυίΖ]α Β (ηϊομΐ 
ΒΥΔΤ 2141) ΟἹ,, Ηθγπθ, τψὰ8, ἀὰ ἃ [ο]ρύῦ, υἱθ]] 1 οῦ ἢ] ἀυχο ἢ ἰυυ ἀπ} ] 10 ὴ6 
γΟΥΓαοΡΡ Ιαπρ 465 ἃ οηὐδίαπαθῃ δύ, ἄθπη 1 ὑπᾶ ἃ 5616) 510} ἴπ ροὐΒΟ 6 
ΒΟΉΤΙ 5ΘὮΣ Δ ΠΏ]1ΟῈ ; ΒΥδυ8. ὙΘΓΡΊΘΙΟΙὐ 510} τηἱϊύ ἃρὶ85, Πιδύ5, 11415., 531615, 
Ῥουῖβ; θἰπθιη ΔηΡΘΌΠ]ΟΠΘη ΒΎΔΥΟΙ2] τυϊϊδδύθ 10) π]ομΐβ ρϑπϑιι θη ΒΡΥΘΟΠΘΠα685 

Ε 8π Ἃ16 βοϊίθ Ζὰ βϑίζθῃ, ἀ000 Ὑρ]. 1,60 Μουοῦ Ὁ. 178. ὅ Βγᾶϑυθ αἵ Ὁη5 
Β]Ραπι ΒΒ, [610 ἴθ Α ἀστοῖς γϑυβθῆθη. 7 τηδῃξράοίπα Α, τιδῃοαοαοίηα, Β, 

-.,ΤοκοκᾶρΆἅᾶΆᾶΆκΆρΆν.“ρρρρ5ρ5 τ ππ΄΄ρ΄ΠΠρ-΄Πρ΄ΠῤὖΠὅΠ΄ῤῤΠῤΠ΄΄Π΄ρΠΠ΄ΠπΠπΠΠ΄΄ΠρΠ.-΄ΠΠ΄ΠΠΠ΄ΠΠΠ.΄΄ΠΠ΄΄ΠΠΠΠΠ͵ ὃ ὁ  ἮἮ᾽᾽᾽᾽͵ῬΘΒ.. 

ὅ αἵ τπ8 511081}} ἀφ᾽ ἑαυτῶν δὴ ἀἴθδ5θι 5616 ΠΕ Ο ἰΐ γρ ---- γοῦν 
ἵχανοί οὔδὺ γυοὸῦ λογίσασϑαι --- Β5γάδγθ αἵ ὑη85 8]108}}] ὡς ἐξ ἑαυτῶν; 
ΒΙΠη ΠΔΟἢ ΜΟΥΘΥ: , ΜΠ 5]πα πΙοηῦ γ00 18 5610 80 [Δ Πϊρ' σὰ υγύθι]θη, 815 
βίατητηίθ 416 ὑοὨ Πρ κοῦ δὰ ὉΠ 561050.. 7 Δηᾶραῃ!! ἀδιθαι85] ἡ διακο- 
γία τοῦ ϑανάτου ,(ἀογ᾽ ἀϊοπθύ 65 ἐδσάῤθπάθηῃ ρϑβθίζοβ᾽ ἀ ὙΥ οἰίβ. -- - ἴῃ 
ΞΆτπ 6] οἰ τη} ἐν γράμμασιν ΛΟῸ2Β5ΈΚΤ, 1] γρ ---- ἐν γράμματι. --- γχΡ 
ὙῈ]ΡᾺ 5} ἐγένετο ἐν δόξη, ἀαξάν 8 γαϊγβαὶ ἵπ σα]ραα; πᾶοὴ 1,ὅθ0 185 Υυ]- 
ἢ]ὰ ἐνδόξη, ἄοοιι ἰβύ ἄϊθβθ δηπδῆπιο ἀππδίϊρ. ---ὀ πιδμίοαοίηα] δύνασθαι; 
8. Ζὰ 1, 8. --- ξῥαϊγγοὶ 74} ἀτενίσαι ἸδΌθπ 4116 Παπἀβομυ οι πὸ δύνα- 
σθαι; τὺ Απρτβύ, (061 βαθαίλθυ) πιαὺ ἀϊθβ6 106 τ ουἐβίθ]απρ ψ16 αἴθ ροί!- 
Β0Π6η) ΠΔΠ ΒΟΥ ἔθη, 
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ΠΔΠἾη5, 8. ᾿γαῖγα πρὶ πηδῖθ ΔΠαθα Ὁ] ΔΗ η5 γὙΔ}8] ἴῃ 
γα] θα 9. 4081 δὰκ παρ} 7 γὰὺρΊΡρο8 σα]ρὰβ, ἀπὰ ἢϊὰ 

τη ]5. αἴαυϊϑῦ Παρ ἢ] οι Π ΘΙ η5. ἴῃ. σα]ρᾶι. 10. πηΐθ ηἱ 
γὰβ ὙΌΠ]ΡὰρΡ' βαΐα νὰ] ΡᾶρῸ ἴῃ ῥα ΠΑ] 1 ἴῃ αἰαγαβδαιβ γα]- 

ΡῬᾶι8. 11 16041 ἀκ βαΐα οαύδανπαπαο ρα σαϊθα, ἀπὰ ἢϊα 

τη 18. βᾶΐα γἰϑᾶμαο ἴῃ γα]ρᾶι. 12 Παραπάδη5 πὰ 58] κα συ θη 

Δ Πδρ 205 ὈΔΙβοίηβΒ ὈΠῸΚ]Δίπηα, 18 18} πὶ βϑνᾶϑυθ ΜΟβϑβθβ 

Ἰαρίἀα Ὠα]Π1δῦ᾽ δἃηὰ Δηαδυ]θῖζῃ, ἀαρθθ 61 ἢ [αἰγγοι Δ θαθὶηὰ 

ΒΆΠ᾽] 5. [51.8.6115. ἴῃ 81] ΡῚ5 σαύθα! 8 1η8. 14 ἃκΚ αἰάδαθπο- 
ἀθάπῃ τ] 1Ζ0; ππίθ ππᾶ πἰπὰ ἀδρ' βαΐἃ 5810 Πα ]Π151 ἴῃ 

8 - » ἘΝ χ 11, ς ὃ , Ὁ ,ὔ Ὅ», γ δόξ Η 

γῶς οὐχὶ μᾶλλον ἡ διακονία τοῦ πνεύματος ἕσται ἕν δόξῃ; 
9 εἰ γὰρ τῇ διακονίᾳ τῆς καταχρίσεως δόξα, πολλῷ μᾶλλον 

γερισσεύει ἢ διαχονία τῆς δικαιοσύνης ἐν δόξη. 10 καὶ γὰρ 
"ἣν , Ν ,ὔ 2 ’ - ’ [«᾿ 

οὐ δεδόξασται τὸ δεδοξασμένον ὃν τούτῳ τῷ μέρει εἵνεχεν 

τῆς ὑττερβαλλούσης δόξης. 11 εἰ γὰρ τὸ καταργούμενον διὰ 
δόξης, πολλῷ μᾶλλον τὸ μένον ἐν δόξῃ. 12 ἔχοντες οὖν 

, 2 ,ὔ - ,ὔ ’ Ν 2 
τοιαύτην δλπίδα :τολλῇ παρρησίᾳ χρώμεϑα, 18 χαὶ οὐ χα- 
ϑάπερ ἸΠωσῆς ἐτίϑει κάλυμμα ἐπὶ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ, 
πρὸς τὸ μὴ ἀτενίσαι τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ εἰς τὸ τέλος τοῦ 

Ψ 2 3. Ὁ 7 Ν ῇ ΚΝ ΒῚ 

χαταργουμένου. 14 ἀλλ᾽ ἑπωρώϑη τὰ νοήηματὰ αὐτῶν" ἄχρι 

γὰρ τῆς σήμερον ἡμέρας τὸ αὐτὸ χάλυμμα ἐπὶ τῇ ἀναγνώσει 

9 δἃπαραμίΊα τῇ διακονίᾳ Α, οῦθπβο ΑΟΠΤΕῸ 8 πὶ, ἃπάθαμί Β 
ἀπᾶ αἴθ ΠΘΓΔΌΒΡΘΌΘΥ, πᾷ 50 (ἡ διακονία) δῖ ΒΌΞΕΚΙ, ἔρ νρ. ῆὰβ 
ὈΓΒΡΥ ΠΡΊΝ. βίαπα, δύ πἰομῦ σὰ θηΐβοῃμοί θη. ἵπ σαϊραὰ ἃ, θυπθ, Μ8885- 
γτϑηπι., ὃν δόξη Θ1ης ΡΕΒΟΚΙ, κι Υρ, βοηϑύ δόξη, Β ΠΕ ΟΝ τ νὰ]- 

ῬΡᾶι, 58ο 61.. 18 18 πὶ Β, 18η πὶ Α. Μοβθβ Β, Μοββζ Α. 

8 161] οὐχί; ποῖ δύ, ἄα 685 ἴῃ ΑΒ 5ιθηῦ, πιομῦ 815. ἔθου μα Ζὰ 
Ὀοἰχδομίθῃ, ΥῈ]. πο 51. 1,6; 65 βοῃϑίηῦ νἱ θ᾽ ΠΙΘὮΥ οἷπθ, ὈΘΒΟ 616 ὈΠάσπρ᾽ [τ 
πὶ τηϊύ ρϑαἀθμηύθτη γοΟΔ], Απᾶοτβ Ι,.. Μογοῦ Ρ. 604. --- γαϊγρΡα1} ἔσται, 60η- 
Ἰπποίϊν ψῖθ Ζ. Ὁ. 1,0. 1, 84, ,50106 ποθ. 10. δ΄ῖπῃ ἄθυ ἀπηκ]θη. 5661}186 ΠΒΟῊ 
46 Ὑηοίίο: ,ἄθππ βορρᾶν ποῦ γουπουυ]]ομύ (ἃ. ἢ. 580. ρα 415 ποὺ γουπθυΥ- 
1108) ἰδὲ ἀα8 ἴπι ἀΐοβθπι βύϊοῖκο (ἄοπη ᾿1ο ρ]αηΖ ἃ ΜΟΒοΒ᾽ ΔμρΌΒΙΟ 0) Ὑθυθιουν- 
Τιομέο᾽. ἈΒΗ]Ιοῖ Τιαΐμου : , ἄθπη 0 ἢ. 6658 0611, ἀὰ5 νου σου γᾶν, δύ πίοι 
[ν ΚΙ μοῦ σὰ δομίοπ ροροπ ΑἸ ΘΒΘΥ ΑΝ ΠΕΡ ΠΕ Ἢ ἸΠανμοῖν᾽. 11 ῥΡαϊσῃ 
γ]Ρὺ}] διὰ δόξης; ΘΌθΘη50 5δύοῃῦ βδῖγ Ζὰ1 ΒΟΖΘΙ ΘΠ ππρ 468. συδβίδπαρθϑ 
ΤΠ Ν, ΡΥ ΒΒ νον 12. Ὀυυκίθί 8] χρώμεϑα, ψατά 
ΨΟΠῚ Θοίθα αἃμοσίοεῖν βοίαθδῦ, ψὰ8Β ψθρθη (65. [ο]ροπάθῃ οὐ τπηχυ]ᾷβϑὶρ' 
ἰδὲ; ΘΌθηθο ρθη ἃ ὁ Αιιρυϑῦ., αὐδιιασ᾽., 18. δηᾷϊ Ρ15 ραύδισηδπάϊ 5] τέλος 
(Αἴ υρ πρόσωτπιογ) τοῦ καταργουμένου, , 485. ὁπᾶθ ἄἀθ5. γουρϑῃθηᾶθι ρ᾽δπ- 
268᾽ ἀ6 Ὑοίίοθ, 4180 δ15 ραῦ, ἰδϑύ 8415. ηθαύχιιμπι Ζὰὰ ΠΘὨΏΤΩΘΙΗ. 
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ἈΠ Καππαϊπαὶ ΡΙΖοΒ [αὶ γ Π]0 5. Οὐ] ΘΟ 5. ΥἿ810 ἀπ ] 1}, παπΐθ 
ἴῃ Χυϊδίαθπι σαἰαϊγαα; 1 ἃκοὶ ππὰ πἰμὰ ἀδρ, ΤῈ] ΡΡΑΠΘΙὶ 

βσογαθὰ ΜΌΒΟ5, Πα ἰδ ΠΙΡῚΡ ἃπὰ αἰ πη 1χ26;:. 10 ΔΡβᾶπ 

ΠΡ ποὶ σαγαμαθὶν ἀπ {ται}, αἰ πιδα Ρβαύα ἸαΠ18ὕγ. 117 ἃΡ- 
ΡΒᾶπ ἔγταπ)α Δ πιὰ δῦ; ἈΡΡᾶη ΡάγΘὶ μιὰ ἔγλ.} 18, βάν ἢ [γ6]- 

ΠᾺ15 ἰδ. 18 ΔΡΡᾶπ γϑὶβ ἃ11] Ὡμα 1] ἀγα ἀπ ανα}}}]ἃ 

γα] ἔγα)π8 ΡαΙ Βα νὰ πα η8 ΡῸ ϑᾶσιοι [γα ἴῃ ρ8161- 

Κοπᾶᾷ αἵ γναϊραὰ ἴῃ σγα]ριι, βνᾶβθυο αἱ Δ] 18 ΔΠΙΏ]Η. 

ΤΥ, 1 ῬΌΡΡ6 παρθαπαάδηβ βαΐα ὩπαΡα ἢ], βυαθυθ ρ΄ Δ]"- 6 - δ (Β) 

τηδίααὶ ὙυγΡΠ, πὶ γα ΡᾶΠι τΒΟῚ Δ] Δη8, 2. δἃΚ δἰβίοβθυμῃ 

- » , , Ν 2 , ο 3 
τῆς παλαιᾶς διαϑήχης μένει μὴ ἀναχαλυτυτόμενον, ὃτι ἕν 

- - - 2 

Χριστῷ καταργεῖται. 1 αλλ ἕως σήμερον ἡνίχα ἀναγι- 
- ’ὔ - 3 - 

γισχεται Πωσῆς, χάλυμμα κεῖται ἐπὶ τὴν χαρδίαν αὐτῶν" 
16 ἡνίχα δ᾽ ἂν ἐπιστρέινη ττρὸς χύριον, περιαιρεῖται τὸ 
χάλυμμα. 11 ὃ δὲ χύριος τὸ πνεῦμα ἐστιν" οὗ δὲ τὸ πνεῦμα 

᾿ 2 -ὠἰ 2 ᾽ ς - δ ’ 2 , 
χυρίου, ἐχεῖ ἐλευϑερία. 18 ἡμεῖς δὲ ταντὲς ἀναχεχαλυμμένῳ 

προσώπῳ τὴν δόξαν χυρίου χατοτιτριζόμενοι τὴν αὐτὴν εἰκόνα 
, 2 Ἀ , 2 , , δ , 

μεταμορφούμεϑα αἀττὸ δόξης εἰς δόξαν, καϑαάτσιερ ἀττὸ χυρίου 
πγεύματος. 

ΤΥ, 1 Διὰ τοῦτο ἔχοντες τὴν διακονίαν ταύτην, καϑὼ ͵ ") 
ἢ 2) ᾽ τ ἌΠ9 Ὁ , ἣ ν 
ηλεηϑημεν, οὐχ ἐγχαχοῦμεν, 2. ἀλλ᾽ ἀπειπαμεϑα τὰ χρυττὰ 

14 αἰἀαυιθηποάθάϊπ, ἴθ Α πὶ τὰπᾶθ ρσδ!παποάθάσῃ,, νυ] 6]] θ᾽ οὐ 80}. 
ΤΥ, 4 σαὐ]πᾶϊάα τὰρΡ]α Ρ1Ζ6 ὑπρϑ]δυθ]απάδπθ. 117 ἴγθ1}8]8 Β, [γθ11}8]5 Δ. 
18 ψὰ]ρὰ Α, γὰ]ρᾶὰ Β, δῃγηΐη δ Β, πίομῦ δῃνηΐπβ (61). ΤΥ͂, 1 δπᾶ- 
ῬΑ Β., ὩΔηαραμίοι Α. ---- γαῖσρᾶη Α, γναϊγραῖπια Β ἀπά 6416 ὨΘΥΔΌΒΡΘΌΘΙ; 

Ι ἄρῃ ρυίθοῃ. οὐχ ἐγχαχοῦμεν Θπίβρυίοηῦ ναῖτρᾶη; Β βομοίπῦ π80 ἀθπὶ 
Ἶ 1α΄. πο ἀρβοϊαπηιβ ( γρ ΑτηΥβῦ), πο ἱπῆστηθιηιν (Απρ) ροάπαογύ Ζὰ βθῖῃ. 

ΐ πα ε κεν δον ποδο Ὁ τὺ τ ρύεσολι τον ναι ο ἀρ λυ τς τ ἢ 

᾿ 14 υπίε ἴπ Χυϊδίδι »“αἰαϊταᾶα) ὅτε ἐν Χριστῷ χαταργεῖταιν, , ἄθπη 
ἶ ΠῸΣ ἷἰπ Χυϊβίο τἱτα 56 δυρϑίαπ᾽. 1 1151}] χεῖται ἂμ ἀϊθβθὺ 5061160 ὨῈΠ' 
" αὶ τὸ τς -- πδο αὐτῶν. 16 ρανδηᾶθιθ} ἐπιστρέινψη, 80. Ὠαϊτίο 1ΖΘ6. 
ὃ 17 βατι}} ἐχεῖ Ὁ3 9 ἘΕΟΚΙ, ϑ᾽ης Δ ΡῚ γρ --- 6810. 18 Ῥαϊχηβαϊ γαπᾶδη8] 

χατοπτριζόμενοι, 5Ὑ. ,ἴτη 5ΡΙ6ρ61, ἃ. ἢ. ἴπὶ ρ]αῦθοπ, βομδαθπᾶ᾽, σοῦ. ἀπγο ἢ 
οἷπ Εἰπᾶθγπῖθ βομδιαθπᾶ᾽, ποῦ ππραβθθοπᾶ, πὰν ἀδ85 ἀδαυγοῃ 485. γϑοῃίθ 
γουβίαπαμ!5 ἐν εἰχόνα (5Ρ16561}114) Ὑϑυϊουθη οΊθηρ. --- ῬῸ βᾶπιοι ἔγΙδαῃύ 
Ἰηρσδ]οΚοπᾶα)] τὴν αὐτὴν εἰχόνα μεταμορφούμεϑα, γε]. κὰ 5, ΧΥῚΙ, 26, 
- αὖ νὰ]ρᾶῖ ἴῃ γὰ]Ρὺ] ἀπὸ δόξης εἰς δόξαν ,,γοὰ ΘἴΠ6Υ βδύαθ ἀ6Υ Ἠθυτ- 
ΠΟΒΚοΙς ΖΌῸΥ ἀπάρτι’ Ὧ6 Ὑγοίίο. --- 5δνάβυο δ ἐγαυ)]ὴ5 Δ πιῖπη)] χαϑάστερ 
ἀπὸ χυρίου πνεύματος, ,Χἴ6 πἰομύ ἃπάρθυβ σὰ οὐγαγίθη, ἀὰ 416 ᾿ Παρ’ 
γοῖὰ μοϊβίθ ἀθθ ἤΠουῦσι δυβρθηί. 16 Ὀοϊάθη ροποίϊγο οοηβίσαισέ ψυ]ῆ]ἃ 
ψῖθ ἴἴ νρ ,ἃ ἀοηηηϊ βρὶστιία᾽, 
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Ῥαΐπη ΠΔΙΔ ρα Αἰ ν Β 715, πἰ ραροδηᾶδηβ ἴῃ γαγοὶπ πἰἢ 
Θα]αρ ἐδ) πδη8 γααγα ΟἼΡΒ., αἷς ῬΑ] ὐθ1η 5 η]05, πϑὑαϊη- 

Ἰδμάδηϑ ὍΠ5 51108η5 ἀὰ 4111} ΤΠ] Υ]5561Πη Ἰηᾶηπθ ἰῃ δπᾶ- 

γα 1 })]ὰ οΡ8. 8. ΔΡΡᾶῃ Ἰαθαὶ ἰϑὺ ρα! αἰγαρρθ1]0 ἀπβᾶγᾶ, 
ἴῃ βαΐη ἔτ] αβηδπάδηη ἰδ οϑΠα]188, 4 ἴῃ βδΙΠ61 οῈΡ ΡΪ8 

αἰγὶθ ΘΔ Π]Ππ 14 ἢ 0] ΡῖΖ6 πῃρϑ] Δ ]Δη 886, οἱ πὶ ΠπΠἰ]αἱ 

ἴπι Πα ἀθίπ5. αἰγαροθ]]0η8 γα] θαι Χυβίαιβ, 5861 ἰδὺ {θα Πὺβ 
ΘᾺ 5. [ὈπρὩΒΔΙΠγΔΏ]η8]. ὅ ΔΡΡᾶη πὶ ὉΠ8 51:108 5 π]6}]8 1, ἃΚ 

[6811 Χυϊδίι. ασαη, ἴθ ἀπ8 5ΚΑΙΚαηΒ ἰζγαιδη8 ἱπ [688 ]8. 

τῆς αἰσχύνης, μὴ περιπατοῦντες ἐν “τανουργίᾳ μηδὲ δολοῦντες 
, - -- - - 2 

τὸν λόγον τοῦ ϑεοῦ, ἀλλὰ τῇ φανερώσει τῆς ἀληϑείας συνι- 
στάντες ἑαυτοὺς πρὸς “τᾶσαν συνείδησιν ἀνϑρώτπων ἐνώπιον 

- - 2 Ν ἈΟ γ.)0 ,ὕ Ν 2 ΄, Ρ 
τοῦ ϑεοῦ. 8 δὲ δὲ χαὺ ἔστιν χεχαλυμμένον τὸ δὑὐαγγέἕλιον 

ἡμῶν, ἐν τοῖς ἀπολλυμένοις ἐστὶν χεχαλυμμένον, 4 ἐν οἷς 
ὃ ϑεὸς τοῦ αἰῶνος τούτου ἐτύφλωσεν τὰ νοήματα τῶν ἀπί- 

-Ὁ-ἷἪἷ Ν ἴω ὨἿ 

στων εἰς τὸ μὴ αὐγάσαι αὐτοῖς τὸν φωτισμὸν τοῦ εὐαγγελίου 
-»ὝὅὟο 7 - ΄ - [ω 2 ; ᾿ ο- - 2 Ν 

τῆς δόξης τοῦ Χριστοῦ, ὃς ἔστιν εἰκὼν τοῦ ϑεοῦ. ὃ οὐ γὰρ 

ἑαυτοὺς χηρύσσομεν, ἀλλὰ Ἰησοῦν Χριστὸν χύριον, ξαυτοὺς 

2 πῃ 80} Α, πίοι πὶ (61,). βαπ]οβ Β, ϑυπῖὰ8 Α. 4Ὧ4 ᾿ἰπμδᾶθ] 8 
Α, ᾿ππαάοιπ Β ὑπ ΟἹ,, Ἡθγπο; νρ]. ὙΠΠῚ,8 τὸ Β υϑάδυάοὶπ, Α Υἱομέϊρ' 
ϑἀὐδιάοίηθ Παῦ υὑπᾷ οἰπ]οίίαηρ 8 82. 88. ἘΠ δῦ ἀοΥ ρῬαγύνγθ ρϑμΣν, 
Μ|Ι6 1,0. 11, 7 ΠΙ νὰϑ ἴπὶ ΤῸΠ115, πἀπᾷ 117] ποῦ ἱπίγδηδιθν τῖθ 6 υπά 
Μύ. Υ, 16, Τὶ. ΜΟΥΘΥ Ρ. 151 κἰαίξυϊνῦ, ττῖθ τὴ. Βομθίηύ, τὴϊῦ πηγθομύ οἷπθ 
ἀορροϊΐοττα ΠἰὰΠπδο 1] πὑπᾶ Ια Πἄθίτ5; ἀῖθ ποιιῖπα Ἰούχίθσου. τύ 51π (τηῖξ 
ΔΌΒΗΔΉΤΙΘ γὺΠ [Δατθ]Π5}) βδτλ 1105. νοῦ]. ἘΡΘπ50 ὑγοπὶρ Καππ 1ΘῺ τηῖῦ 
Ὁρρϑίγοια, θυμθ θἴπθη ποι πηαίν δαΐ - οἷπ ΔΠΘΥΚΘΠΠΘΠ, 5. Ζὰ Ὁ]. 111, 2. 
ΑἸ]Θη 1115 Καππ τὴᾶπ ᾿ὰπδάρθὶη 815 δοοιβαῦν οὐ ΚΙᾶσθη ,ἀδπηϊῦ ΟΥΓ 1ΏὮΠ6Π 
ῃἰομῦ Ἰθαθμύοη α8586 45 ᾿1οη{᾿΄. πηραβαϊ γαπΐηβ Β, ἔθ} ἴῃ Αι; ἀοράτου 
Ππᾶού 510} ἴῃ 1, Βῖης νρῶ! τὴ; ἀυσο αἴθ πη] ρ6 ΒΔ 6 ἴουπι τὶσὰ 
65. 815 Βρδΐθυου ζΖυβαΐζ πᾶοῃ ([0]. 1, 15, ψχγο ἀα8 τἱοηθρθ ὈΠρΆΒΑΙ Πυδη185 
βίθῃῦ, Ὀθ2θι πού, 5. χὰ ὙΠ], 4. δ᾽ ἊὯΠ5 5. Καπθρ ΒΒ, ὉΠ] Καη5. ΑΔ. 

2. δία! κη]απ 85} συγνιστάγντες, ν᾽ , ΘΟ ἀδηΐθα᾽, , ΘΟ ]θπᾶ᾽; 
σού, , ΟΥ̓ ΘΙβθηα᾽, αἰΐο οὐ δνιπρ θ61 ΟἸγγυβοβίοπιιβ συνιστῶμεν καὶ παρα- 
τιϑέμεϑα ἑαυτοὺς οἱά ἔσμεν; ΔΠΉΠΙΟΝ μα ΓαΡμον , ἹΣ ὈΘΥΤΘΙΒΘμ. 18 
Μ0Ὸ1᾿ υπᾷᾶ ἰγοπηῦ 4165 γοπὴ γΟΥΠΟΥρΡΘΠΘμἄθη, 10 Διο ἴῃ ΔΒ πδοἢ 5.708 
᾿πύουρυπριχύ ἰδέ. 83. ΔΡΡαῃ 162041] εἰ δὲ καί, καί [6081Ὁ; ποῖ ΟἹ, Διο ἢ ἴῃ 
οἰπΙρΘ ἢ. ΤΏ] 1180. 4 ἴω] αὐτοῖς 25 ἘΚῚ, --- [610,8 Ζα δηΐαηρ δύ ρᾺΡ, 
ΟὟΜΟ] θη βαΐδῃ ὈθΖΟΙ Ομ ποηα, τηϊύ θυ σον ὅ Π] 1 ἤθη. ΔΌΪ ἀν Ζαπρ' ΡΟ ΒΟΒ ΊΘθοπι. 
ὅ ΔΡΡαπ]) γάρ, 5. δὰ 11, 4. --- [οβὰ Χυϊβίῃ] ᾿Ιησοῦν Χριστόν δῖα ΛΟ. 
ἘΡῸΟ ἴὐ νυρ --- Χριστὸν ᾿Ιησοῦν; ποῖ) ΟἿ, πιᾶῤύθῃ 4110 συ. υπᾷ 1αΐ. μαμᾶ- 
ΒοΒυ οη Ἰούζίογοδ. 



ΟἹ] ΚοΥΓΠοΥ ΤΥ. ΩΝ 

ὃ ἀπ σἽΡ 5861 ἃ ὉΓ τἱαῖχα ΠᾺΡ Βκοίηδη, βδθὶ 18}} 1ἰὰ}- 

ἐἰᾶα ἴῃ Παϊτίαπι πηβαγαῖμη ἀπ Πα θ᾽ ἰκ} }}}8 να] θᾶτ8. ΘῈ 5 
ἴῃ ἃηαναῖγθ)]α [6815 Χυὶβίδαβ. 

7 ἌΡΡᾶῃ παραπάδληβ μαΐα πτιχὰ ἴῃ αἰν θΟΙ παΐτη Καβᾶ), 6ἱ Ἰαἰκίῖο, 
αΐΆΥαΒΒῚ15 51]8] πη αἷβ ΟἽ 5. 1} πἰ τ8 ἸΠ518, 8. ἴῃ ΔΙ]ΔΠ]ηἃ ἀπο Ὁ 

ΡταΙ πὶ ἀκοὶ πὶ σαδρουίαςὶ, πα ιθαμμϊ ΚΘ πὶ ΒΔ 1] Δ], 

9. γυϊκαπδὶ ἃκοὶ πὶ ὈΠΙῚΡαπαὶ, σααἀγαιβι δὶ ἀκοὶ πὶ γδα δ] 4], 

10 5ἰῃύοῖπο ἀδλιβοῖη {τ ]1η5 ΙΘ518 ἃπὰ ἰοΘἰκα ἘΠΒΔΥΔΙΠΠΊ8 

(θαϊτα πάλη οἱ 781} 1 θαϊη5. Τοϑα 18. ἃηὰ ᾿οἴκὰ ἀπβδΙΔτη 8) ἀ8- 

δὲ δούλους ὑμῶν διὰ ᾿Ιησοῦν. 6. ὅτι ὃ ϑεὸς ὃ εἰπὼν ἐκ σχό- 
- ’ « 2) 2 - , ς - ᾿ 

τους φῶς λάμψαι, ὃος ξλαμψεν ἕν ταῖς καρδίαις ἡμῶν πρὸς 

φωτισμὸν τῆς γνώσεως τῆς δόξης τοῦ ϑεοῦ ἐν προσώπῳ 
2 “- ΝΝ “Ὁ 

]Ιησοῦ Χριστοῦ. ι 

1 Ἔχομεν δὲ τὸν ϑησαυρὸν τοῖτον ἐν ὀστραχίνοις σχεύε-- 
ς καὺὰς }ὴ) - ὃ , Ἄ ω 9. - Ν Ν ἐξ 

σιν, ἵνα ἡ ὑπερβολὴ τῆς δυνάμεως ἢ τοῦ ϑεοῦ χαὶ μὴ 
ς - 2 Ν ,ὔ 2 . γ ͵ 
ἡμῶν, 8ὃ ἐν παντὶ ϑλιβόμενοι ἀλλ᾽ οὐ στενοχωρούμενοι, 
) ’ )ὴὴ} 2 γ , )ὴ.23 
ἀπορούμενοι ἀλλ᾽ οὔκ δξαπτορούμενοι, 9 διωχόμενοι ἀλλ 

2 ᾿ ’ ’ 2 4 2 ) ,ὔ 

οὐχ ξγχαταλειπόμενοι, χαταβαλλόμενοι ἀλλ οὐκ ἀπολλύμενοι, 
- 2 - - 

10 πάντοτε τὴν νέχρωσιν τοῦ χυρίου Ιησοῦ ἐν τῷ σώματι 
ἡμῶν περιφέροντες, ἵνα καὶ ἣ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματι 

8 8Κοὶ (1) 6810 πιομύ ἴπ Β, ψῖθ ΟἹ, δηρθῦθηῃ. 10 Μί|ΕΡν ὑπβαχδπι- 
τοῦ Α 0. [πῃ Β ἔθῃϊοπ αἴθ οἱπρο]διητηθυίθηῃ ψουΐθ ἀαγο ὙΘΙΒΘΉΘΗ. 

ΐ Μαββυηδππ ΒΟ σοι δύ: ἂπᾶ 1οἴϊτα (θαἰταπάδηβ οἱ 18 11 0811|8 ΙΘϑ18. δηὰ 1611) 
ἘΠΒΑΥΔΙΗΤΗΔ., 80 ἀΔ55 ΔΟἢ Α ἄθῃ (6 Ώ]ῸῚ (6 1196η υὔτγαθ, ἀ00ῃ 5. ἀπίθῃ. 

θ τ τίαϊΖζα] ἀἴθ586 βοπϑύ ΠῸΣ ἴπ ον Ὑϑυ Δ] Ζιιβδιητηθηβθύζηρ' σου κοτι- 
τηθπᾶθ δββι τη] δέοι μά θ6π ΑΒ. --- βἰκθί πα) λάμιψαν --- δῖα: ΑΒΠ)1 λάμψει. 
-- 5861 148] ὅς, 78}} χιιροβοίζί; 6ὃ5 ἢπᾶθί 510} 80 ἴῃ ΑΘΓ ΔΥΠΊΘη ΒΟ ΘΠ 
γουβίοη (6 1)); ὅς [0810 ἴῃ Ὁ1ΕῸ 10, Βιχυοίαγ : ΟοὐΥ δύ 65, θυ ἃ. 5. Υ. 
-- ξα 5] τοῦ ϑεοῖ ΑΒΟΒΡΌΘΕΚΤ, νρ --- αὐτοῦ. --- Ἰοραῖ85. Χυϊδίαι5] ᾿]Ιησοῦ 
Χριστοῦ ὅῖη ΟΚΙ, -- Χριστοῦ, Χριστοῦ ᾿Ιησοῖ. 1 παραπᾶδῃ5] ἔχομεν, 
ΔΌΘΥ ΑἸαθτδὺ, Ββαθθηΐίοβ᾽. --- υΐδγαββιιβ 5116] τηϑῃ αῖβ ρΡ 08] ἡ ὑπερβολὴ τῆς 
δυνάμεως ἦ τοῖ ϑεοῦ, ΔΌΘΙ Ὑρ' 50 Ρ]1τηϊα8 510 νἱγύι 5 ἃοὶ, Απηθυϑύ 6ΧΟ6]- 
Ἰεμίϊα 510 γἱγύαεϊβ ἀ61; 416 υπηβίρ!]ππρ θυ δι} οἰποὺ οἱ ρθη  Ἰπ]1 ΟΠ 6 αι 
εὐ κΙᾶτσαπρ (Τ᾿ οτέα]],)}: ωἀἀδγηϊύ ἀ16 ΠουΥ]]ἸΟΉΚοΙύ ΔΟΥ ππδομῦ Οοὐΐοθ ΖΡ ΒΟΒτΙ6- 
Ῥθη ψοτάθ᾽ ; υἱοηθρ νουθιπᾶού Τιαΐμον ἡ ὑπερβολὴ τῆς δυνάμεως , ἀϊθ 
ἀθΘυβ ον ἀπ ρΊοΠμ6 Κταΐι᾽. 10 ἐγαυίπρ Τθ05115] τοῦ χυρίου ᾿Ιησσῦ ΚΤΙΟ, τὰ 
ΑἸΛΌῪΥ Απηρυβί --- τοῦ ᾿]ησοῦ, τοῦ Χριστοῦ, τοῦ Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ οί. --- 
πηβασάτητηα} ἡμῶν ΘΕΞῸΟ 10 --- Φ6}10. 

ΣΝ, 



428 Π Κουϊηίπου ΤΥ. 

Καθ 51] 8]. 11 βἰπύθίηο γϑὶβ ΡΠ δ Π5 ἴῃ ἀδαρα αὐρὶθαπαδ 
ἴῃ [6518., δἱ 18} ΠΡ] Πη5. [6515 ΒΥΠΚΌΠΡα γαῖ Ρα] [πῃ Υ]Υ] ΔΉ, 

161 Κα ἀπβαγϑητηᾶ. 12 βν8θὶ πὰ αἀΔΌΡΙΒ ἴῃ ΠΒ ὙΔΌΙΚΘΙΡ, ἴθ 
ΠΠΡαΐπ5 ἴῃ ἰχυὶβΒ. 18. Παρδηάδη5 πὰ βᾶηδ β8η181 ΔΗ Πηδη Ῥ 1811- 
Ὀοἰπδῖθ, ὈΪ βαμηπηὰ οὩΠ6]1 1 : σα] Δα 18, 1π Ρ1Ζ61 18} τοῦ 8, 
8} γοὶβ ρ] Δα ]Δ 1, ἴῃ ΡΙΖΘὶ 714}} ΓΟα]αη, 14. υἱδαπάδηβ βαὐθὶ 
88, ὍΤΤΙ 5] ηΠ 45. [Πα] [ΙΘ81 18} ὉΠ515 βδΤ [68τπ ὉΙΥΙΒΘΡ 
18} ἔϑαταραϑαι) τὴ 1215. 1ὅ βαύαῃ βδη 81 1ῃ ᾿ἰζγαγᾶ, 

6ἱ δηϑὺθ τηϑηϑρηϑη 01 ΡΔ 1 ΤηϑηδρΊΖ η8 ΔΥΙΠΠα τ 7855]8] 
ἀὰ νυ]ρὰὰ σαρᾶ. [ 16 ἴπὰἢ ΡΪ8 πὶ να ρᾶμη βρυυα]δ 8, 81 

Ρδα) θα 58 αὐᾶπᾶ ᾿ππ881 τηϑηπδ ἔταγαγα] Δ ἃ, ΔΙΡΡαα 88 ἰπ- 

ς - - νυ ᾿ν ξ -Ὕ « ω Ὁ ’ὔ 

ἡμῶν φανερωϑῆ. 11 ἀξὺ γὰρ ἡμεῖς οὐ ζῶντες εἰς ϑάνατον 

παραδιδόμεϑα διὰ Ἰησοῦν, ἵνα καὶ ἡ ζωὴ τοῦ ᾿Ιησοῦ φανε- 
-“ Ύ Ὁ --ὉὉ Ἀ ς -“ «; ς ὔ ΒῚ 

ρωϑῇ ὃν τῇ ϑνητὴ σαρχὺ ἡμῶν. 12 ὡστὲ ὁ ϑάνατος ὃν 
ς-ο» 2 - ς Ν ἈΠ: ὌλοΣ 2) δὴ Ν ἘΣΈΝΑ 
ἡμῖν ἐνεργεῖται, ἢ δὲ ζωὴ ἔν ὑμῖν. 18 ἔχοντες δὲ τὸ αὑτὸ 

“- - 9 

πνεῦμα τῆς πίστεως, χατὰ τὸ γεγραμμένον Ἐπίστευσα, διὸ 

χαὶ ἐλάλησα, καὶ ἡμεῖς πιστεύομεν, διὸ χαὶ λαλοῦμεν, 
3 - - 

14 εἰδότες ὅτι ὃ ἐγείρας τὸν κύριον ]ησοῦν καὶ ἡμᾶς διὰ 
Ἰησοῦ ἐγερεῖ καὶ παραστήσει σὺν ὑμῖν. 16 τὰ γὰρ πάντα 
δι’ ὑμᾶς, ἵνα ἡ χάρις πλεονάσασα διὰ τῶν πλειόνων τὴν 

2 ἕν γ Ε Ν ᾽-Σ - ω Ν 2 
εὐχαριστίαν περισσεύση εἰς τὴν δόξαν τοῦ ϑεοῦ. 16 διὸ οὐκ 
γ - Ἅ, 5  5, Σ Ἢ ἅν ἐς Ων ἐν , 
ἐγχαχοῦμεν, ἀλλ᾽ εἰ καὶ ὃ ἕξω ἡμῶν ἄἀνϑρωπος διαφϑείρεται, 

18 Ῥᾶπᾶ βϑῃιδη ΔΠΠΙΔΠ; ἃΠὶ ταπαᾶθ Τ --- 1088, 14 Ιοϑὰ (1) (θ]0 
ἰού, ψὶθ ΟἿ, δηρθθομ. Μὶ|ῦ 714} ππ515 ὈθΘρὶπηῦ οἷπ πθιι8. Ὀ]αὐν, δα ἄθιῃ 
ὅτὴ ΟΌΘΥΘΠ τᾶπᾶθρ ἀΐθο ψοχίθ βίθμθη: [1061 500} ΘΟ] θΠ)] 46 ὈΟΡθῖο. 16 αἷς 
Β, πῖομῦ ακοὶ (61.). δἰἱρραιὶ Β, ποῦ ἀΡ}Ὀαπ (61). 

11 Ἐγϑύ Πϊηίου βἰηίοϊπο ἰδ Ἰη ουραπρινῦ ἀπ γάρ (11) διβρο]αββθα; 
ΕΘ Απιρυϑῦ μάθοη εἰ ἔν ἀεί. 12. βυαθὶ πὰ} ὥστε, 5. σὰ Βδὅ. ΥἹΙ, 4. 
18 78}] χαί (1) δῖπ ΕΘ --- 16}1{.ὃὋΟ 14 ἐταυ͵]απ} τὸν χύριον --- ἴθ] ἴπ 
Βτ νρ. --- βαϊτῆη 1650] διὰ ᾿Πησοῦ ϑῖυς Ὀ5ΚῚ, --- σὺν ᾿Πησοῦ. 15 ϑ1πη 
πο 46 ηοίίο: ,ἀθπη (ἀ5 411605 τπὶ Θαγούν 16 η, ἀατηϊύ α16 οηδᾶθ, Ὑγ761] 
516 5100), ΤΟΙ ΟΏ]ΠΟὮ ΟΥ̓ΜΊΘ56η, ἀπγῸ ἢ} 416. ΤΠ ΓΤ η. ἀ10 ἀδηἸκβαριπρ' ὙΘΥΎ16]- 
(ρ΄. Ὑυ]ῆϊα ἰαβδίο υἱομύϊρ περισσεύσῃ ὑγαμδιίϊν ἀπᾷ τὴν εὐχαριστίαν 
818 οὈ]θοί ἄαΖζα, γνρῖ, 1Χ, 8. 16 Ραυλ)αΡα}} εἰ χαί, νρ].1 Ὁ.Ψ ὙΠ, 21. --- 
ΔἰΡΡ8}] ἀλλ᾽, ,ἴὰ ἀΐθβοιῃ 14116᾽, 5, Ζι 1 Ο, ΙΧ, 2. 
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πασᾶ ἃηδηϊ δα ἀρὰ 18} ἀαρα. 17. ππΐο Ραΐὰ Δαν αῖγΡῸ 
Ἀγ Ια γαἰν]ν 8} Ἰοἰ εὐ ἃΡΊΟΠΒ. ἀΠΒΔΥΔΪΖ08 ὈῚ πἰαγαβϑαι ΔΙ ΘΙΠῚΒ 

γα]Ραϊ5 Καῦγοὶ νιν κῆαα πδ]8, 18. ἢἰ [αἰγνοι πάλη ΒΡ 126 

σαβα Πγαπᾶπθ ἃΚ Ρὶχ6 πραγ πδηθ: ππῦθ ΡῸ σα Βα ἢν ηδ 

τἰανία βἰπα. ἴθ ΡῸ ππραβαὶ γα πομὰ αἰν 6] Πᾶ. | 
Υ, τ γίθαμι ἃὰκ βαῦθὶ 1808] 88 ἃ Ροῖπα ἀπ58} σα 8 

ΡίΖοβ Ἀ]ΘΙΡΙῸΒ. ρσαἰαϊγαᾶα, οἱ ρα 770 8 σρὰ Βαρᾶμπ, σαγὰ 

ὈΠΗπἀπγαὰ πα αἰνθπδη ἴῃ ΠΪΠΪΠ8Π. 2. πηΐθ 18} ἴῃ 
βαιμτηᾶ 5γοραί)αμη, Ὀαϊαϊηαϊ ἀπμβαγαὶ θ᾽ χὰ] ἃ8. Πἰμηϊηὰ πἰαγΠᾶ- 

τ π.......ὅ«ὕ....ὅϑ«ὁὉπσου στον ἜΞΞΕΝΕ σ ων ας 

.λλ' ε » 2 Ω͂ πὸ ς ’ » Ἀν τι ὔ, 17 Ν Ν 

αλλ ὃ ἔσω ἀναχαινοῦται ἡμέρᾳ καὶ ἡμέρᾳ. τὸ γὰρ παρ- 
’ , Ν ει ᾿ - ᾿, ἱ “ - ΠῚ 

αὐτίχα πρόσχαιρον χαὶ ἑλαφρὸν τῆς ϑλίψεως ἡμῶν χαϑ' 
φ Χ ΦιΡῳ , ’ὔ ς ου Ν 

ὑχεερβολὴν αἰώνιον βάρος δόξης κατεργάζεται ἡμῖν, 18 μὴ 
“ κι ςξ “- Ν , 2 Ν Ν Ν ΄ Ν 

σχοττούντων ἡμῶν τὰ βλεπόμενα αλλὰ τὰ μὴ βλεπόμενα" τὰ 

γὰρ βλεπόμενα πρόσχαιρά ἔστιν, τὰ δὲ μὴ βλεπόμενα 
αἰώνια. 

Υ͂, 1 Οἴδαμεν γὰρ ὅτι ἐὰν ἡ ἐπίγειος ἡμῶν οἰκία τοῦ 
, - ο 2 Ν γ ἊΝ δ. τὴν 

σχήνους χαταλυϑῇ, ὅτι οἰχοδομὴν εκ ϑεοῦ ἔχομεν, οἰκίαν 
“Ὁ ) τῳ 

ἀχειροπτοίητον αἰώνιον ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 2 καὶ γὰρ ἕν τούτῳ 
- 2 - 

στενάζομεν, τὸ οἰχητήριον ἡμῶν τὸ ἐξ οὐρανοῦ ἐπενδύσα- 

117 Ἰοϊῃύ Ηθυπθ, ἀϊθ Βαηαβομυθ Ὠγοϑιμύ, γρ]. 1, 17. 1.. Μόγγαν ὑ. 42 
βυσμέ Ὠνοὶμέ Ζὰ 5{ϊϊῖζθῃ. ΠῸΥ ἔθῃ]Ὸ. ἰδὲ ἀυτορ ἄρῃ ΖΙΘίδομθη. δη]αιῦ ἢν 
ἴπ Βγο]Δη ναὶ Ὁ ΒΟΥ ουροτ ἴθι, ὙοΥρ]. Μαββιηδηηθ ποίθ. Καυσοὶ 616 μαπᾶ- 
Βοιση, πἰομῦ Καυτοῖπ (61,), 18 ΡῖΖ6 (Ζυγϑὶπια]), Β Ρ1Ζθ]. ὙΥ,, 1 588 δἰσβϑῖηδ 
ΠΠΒΆΙ ρσατᾶβ ἀ16 Βα ἀβοῃση, πού αἰσροῖπα πηϑᾶτα ρατὰθ (61)). Μὲιὺ ὃ 
βαβα {τ Α ὙΙΘάΟΥ ο]η. 

11 βαία ἀπᾶάγαϊγρο Βυθι]δηναῖν 18 1618] τὸ παραυτίχα πρόσ- 
χαιρον χαὶ ἐλαφρόν; Ῥαΐία ρομῦτί. σὰ Ὠγθ]ΔμγαῖνὉ 18} 1ο1πὖ, δηάναισθο 
ἰδ δάγουθ, υπᾷ ἀΐθ δἀ͵θοίϊνγα βίθῃθι οὔπθ οπάμπηρ, ψιὶ Βῦ. Χ, 11; 80 
ΔΌΘΝ Ἰαύθί 50}. ,14 επί αποὰ ἴῃ ῥγϑθβοηί οδύ τηοπηθπίδμθαμῃ οὗ Ἰθυθ᾽. 
ὕὐὔτϊσομβ μᾶθοπ ὕῦν ὈΙΒΕῸΟ τ νρ πρόσχαιρον χαί, βοπϑὺ [6810 65. --- 
Ὁ αἴλταβδαυ] χαϑ᾽ ὑπερβολήν δῖπι Ο1 (ἐρ Μ11) --- χαϑ' ὑπερβολὴν εἴς 
ὑπερβολήν. --- αἰνοϊηῖα γυ]Ράι5 Καυτθ1} αἰώνιον βόρος δόξης, ΔΌΜ ΘΙ ΘΠ θπ 8 
βίσιιοίαν ἀπᾷ 5061] ππρ΄. --- ναυν κ]α 44] χατεργάζεται; ἴτχι οὔ. ρᾶβδῖν: ,) ἸΠΒΘΙ 
ΖοΙ Π160065 Ἰοϊᾶοπ τῖσὰ ρϑιηθοθέ Ζιν ΠΟΥ ΠΟ ΗΪκοῖ Γ᾽, ὙΡρῚ. τηοῖπο ἹΚυτύ. Τπύουβ. 
ΤΠ, ν». 38. 18 (αἰγνοὶ ἤδπᾶδπι)] σχοπούντων, ἡμῶν 1Ἃ610, ἀὰ 5101ι ἑαῖτν. 
δ" ἀὰθ γοΥδιΒρθῃθπθ ᾿Π515 ΘΗΒΟΉ]ΟΘ5; ρυρσοηβ Βαροη ὨΤΕῸ ἀορ᾽ σχο- 
ποῦντες. --- 5ἰπ4] ἐστίν ἘΘ στ, ἔνρ δθἢ ἅπὶ 500]1|586 --- (61, Υ͂, 1 61] 
ὅτε (Ὁ ἘΕΟ ἴὸ νρ --- {6810} ἀἰθηῦ σὰν σϑοδρι ]αύϊοι ἄθ5 βαΐοϊ; 1:06 γοῦ- 
βἰοϊοδέ 1π. ΧΠῚ, 29, νγὸ ππιροϊζοησί οἱ ἄμπτοι Ρβαΐοὶ σίθᾶου δυΐρθπουις- 
τπθη ψγσά. 
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Π10Π ΡΔΙΓ]Δ Πα η8, 9. 1881] 5υθβρᾶι] 18} ραναβιἋδὶ, πὶ πδαᾶ- 

(41 ὈΙρι αϊπάδι. 4 18} ἃς Υἱϑαηδη8 ἴῃ ῥ᾽χαὶ ΠΟΙ Ρταὶ 5γ0- 
σα αι ΚααΤΙαδΙ, ἃηἃ ΡΔΠΊΠΘΙ Ὡἰ ΥἹ]θΙπα, ΔΓ Πϑηηοη ἃΚ ἃπᾶ- 
ΠΔΙΊΟΠ, οἱ [511 π Δα] ἄδι Ραΐα αἀἰνᾶᾷπο ἔτη 110 1π8]. ὅ ΔΡΡᾶμ 
5861 18} ΘὉΠΔΗΥΔὰ ἸΠΒ5 ἀὰ ΡΠ ΟΡ, 5886] 181}, σῇ ὉΠ518 

ΥΔΟῚ Δητηδη. 6. σαϊγδαδηάδῃβ πὰ 5 ηΐθ]Πη0 181} γιὐδηδπ5 βα οὶ 

γἹΒΆΠ 818 ἴῃ Ρδιητηὰ [οἸκα ἃ [Π|8 11] 8] 51]1πΔ γᾶ [τ Ὰ]}1Ὲ ; 

Ζ πηὖΐθ Ρ8 11} σα 061 οαροδπη, ἢ] β81}} ϑθη; 8. ἃΡΡᾶπ 

θα ΙΔ 181} γ8]] 81} τ 815 Ὁ5] ΘΙ Ραμ τι8 βαιημηδ, [ΘΙ Κὰ 18} ἃπᾶ- 

2 - 2 ΠΟΥ ἢ , ἱ 2 Χ σϑαι ἐπιποϑοῦντες, 8. εἴχτερ χαὶ ἐνδυσάμενοι, οὐ γυμνοὶ 
’, -: 

εὑρεϑησόμεϑα. 4 χαὶ γὰρ οἱ ὄντες ἐν τούτῳ τῷ σχήνει 
τ ᾿ Ε 

στενάζομεν βαρούμενοι, ἔφ’ ᾧ οὐ ϑέλομεν ἐχδύσασϑαι ἀλλ᾽ 
γ 7 «! Ὁ Ν Ν ς Ἂς ων Ὁ 

ἐχενδύσασϑαι, ἵνα χαταποϑῇ τὸ ϑνητὸν ὑπὸ τῆς ζωῆς. 
ωφ 3) - 

ὅ ὃ δὲ κατεργασάμενος ἡμᾶς εἰς αὐτὸ τοῦτο ϑεός, ὃ καὶ 

δοὺς ἡμῖν τὸν ἀρραβῶνα τοῦ “πνεύματος. 6 ϑαρροῦντες οὖν 
-- ΄- 2 

χιάντοτε καὶ εἰδότες ὅτι ἐπιδημοῦντες ἕν τῷ σώματι ἀττο- 
δημοῦμεν ἀπὸ τοῦ χυρίου: 1 διὰ πίστεως γὰρ τεριπτατοῦ- 

2 Ἀ 57 - ᾿ Ν 2 ωὩ δ. 

μὲν, οὐ διὰ εἰδους᾽ 8. ϑαρροῦμεν δὲ καὶ ευδοκοῦμεν μᾶλλον 

8 118} Β χηἱύ ἄθῃ ρυΐθοῃ. πδη βου 6, [610 ἴω Α, Μ[Θ ἴῃ ἄθπ 
1αὐ, 4..6116η. ὅ 18} σαπιδηγίάα Β, 8ρ' φϑιηδηνᾶα Α. ὑπ5185 Δ, ὑπ Β. 

8. 16081 βυθβδι}]} εἴπερ , θππ ἃπᾶουβ᾽ ΒΌΒΕΟ, νρ ,81 ἰδιηθῃ᾿ --- 
εἴγε ὅπ ΟἿ, σοππ ἄθηη, Μ16Ὸ 65 Ζ.61161105 δύ᾽; γρ]. πο. ΥΠ1Ι, 9, γνὸ 
7801 βυθρδι Ξε εἴπερ; 8δῃ διηᾶθυθῃ 8086110π, Ζ. Ὁ. ἘΡΒ, 171, 2 βίθῃΐ 68 
δοἢ {ἀν εἴγε. ϑῖπη ἀθθ Οοὐϊβοιθη. θη ἃπᾶθιθ ΜΠ ΜΙΚΙΙΟΝ (7188) 
βοκΊοϊᾶοῦ, πἱομῦ πδοϊῦ οὐβαπάθῃ ὑγουάθῃ 501106π᾿, ἃ. ἢ. ὈοκΙ]οιαθὺ τοῦ ἄθπα 
ΤΌΟΪΘ ἄθρι ρουθο  ρΊτοῖῦ, οὔδν τὴ συΐθηῃ σθαι. Ῥβ0. γοὸὴ ἀθῃ α]ΐθῃ 
ΟἸμγυβοβδύ, Τπανύ, ΤΈΡΒ]ού, ΛΔπᾶθγθ ουκκ]σιιηρομι, 16 , απ πδτμ]10 0) Ὑ1} 
δι ἢ ῬοκΙοἀθύ (τϊὉ οἴπιθπι 16106), πού παοῖκύ ψογᾶθη οὐαπᾶθῃ πγουᾶθπ᾽ 
γουοὶ πῖρθη. 510} ΙΟΠὐ τη ἄθπι οοπ]ιποίϊν Ὀϊρ᾽αϊπᾶαι. Ὑουβύδπα! 1 θν τιπᾶ 
Ὑ0] τιομίρ 1δὺ αἴθ Ἰοβατύ ἐχδυσάμενοι πὰ ὍΤΕ ἴδ, σὰ θ᾽ ἃθοι χαΐ Ὀ685- 
ΒΟΥ Ῥαβδύ. Ἅ4 ἴῃ ῥίζαϊ Ἀ]ΘΙρ τα} ἐν τούτῳ. τῷ σκήνενι (ΕΠ 10 γρ)ὴ οὔου 
ἐν τῷ σχήνειν --- ἅπᾶ ῬΆΠηπι61] ἐφ᾽ ᾧ -- ἐπὶ τούτῳ ὅτε; ἄϊθ86 αὐῤγαοίϊοπ 
ΔΘὮ πὴ ΟΟΕΒΟΠ ΘΠ, ψ1|0 Μο. ΤΥ, 38 πιὰ Καγὰ Ῥιϊ ΡΙΖθὶ {τδαϊδύπαπι, 1,0, 
ΧΥ͂, 6 ΤὰρΊποΡ Ῥδιηπιοὶ Ὀϊραῦ ἀπᾷ βομδί, ΘΠ .]1Ζ6 ΟἸοΒθδ ἡ. 8710, 5 8βδοὶ 
78}. ρδιπδην!α)] ὁ χατεργασάμενος (ὈἘΕΟ ἴὉ γρ χατεργαζόμενος; ἀδ8 
Ζζιροβοίχίθ 18 γουαππ]κο]. ἀϊο οοπβίχιιούϊοη (40 ππ5 Ὀοτοὶίοέ Ππαύ, ἰθὺ οὔ), 
-- ναὶ Δῃπη8η)} τὸν ἀρραβῶνα τοῦ πνεύματος, 5, κι 1, 22. 06 ραίταυδαη- 
415] ϑαρροῦντες ; ἀδλ5 ΔΌΔΙΚΟΙΓ (ϑαρροῦντες αἰτὰ ἄπτοι ϑαρροῦμεν δέ 8 
Ὑ]ΘΩΘΥ Δα ρ ΠΟΠΊΠ161) ἰθὺ του] 10} ΘΙ Πα] ύθι, --- {πα }11|}] χυρίου --- Ὁ 
ἘΡΟᾶορ ϑεοῦ. --- 1 πὶ] οὐ --- ΟῚ ρα νρ χαὶ οὐ. 
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Βαϊτη]αῖν νἰβαθ αὖ γαυ]ῖη. 9. ἴπ}} ΡΒ υϑάδια]αιη, Ἰὰθ}6 
ΔΗ ΒΔ Ι ταὶ 06 ἃ Πα] ]αϊ., γα 11ἃ ρα] ΘΙ Κῶ ᾿ηγηᾶ. 10 πηΐθ 

ὉἸ]αὶ νοὶβ αἰδαραμ ΒΚ αὶ 5] απ) ἴδαγα βὐμαβύοϊα Χυϊβύδιιϑ, 
οἱ σαμπὶμηαὶ γαυ] χα ΡῸ βυθβοπὰ οἰ ΚΊ8., αἰλι βαϊμγθὶ οαἰαγνὶαδ, 

ἾΆθ08 Ρὶα}Ρ 7ᾳῬ}6 ἀμρῚᾺΡ. 
11 γιϊαπάδηβ πὰ ἃρΡῚΒ5. ἰγ] 18 ἸηΔΠ πὰ Π8 [ὉΠ] γ ΙΒ] ηι., 1} ἃ --ς 4 (Α) 

σα 5υἸ Κα αὶ βιϊαση ἢ ἀρΡὰπ νϑηΐα ἰᾷ ἢ ἴῃ ΤῊΪ ΡΥ ΒΒ Ι ΠῚ ἱκανὰ. ἡ ῦο (5) 
ΤαΪΠ] ΒΥΙΚΌΠ Δ ΠΒ. ΥἸΒ8 ἢ ἸΠ8. 

12 ΝῚ οἱ αἴϊτῃ 8 5110 85 πη ] Δ] πὰ 2018. ἃΚ ἰθν 2 -- 1 (Β) 

ἐχδημῆσαι ἐχ τοῦ σώματος καὶ ἐνδημῆσαι τιρὸς τὸν χύριον. 
9 διὸ χαὲ φιλοτιμούμεϑα, εἴτε ἐνδημοῦντες εἴτε ἐχδημοῦν- ( ᾽ " ᾿ 

2 - . ἢ ᾿Ξ - 

τὲς, εὐάρεστοι αὐτῷ εἶναι. 10 τοὺς γὰρ πάντας ἡμᾶς φανε- 

ρωϑῆναι δεῖ ἕμσεροσϑεν τοῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ, ἵνα κομί- 
ν - Ἃ 

σηται ἕχαστος τὰ διὰ τοῦ σώματος πρὸς ἃ ἔπραξεν, εἴτε 

ἀγαϑὸν εἴτε καχόν. 
5 ΄αν.. 11 Εἰδότες οὖν τὸν φόβον τοῦ χυρίου ἀνϑρώπους στεί- 

ϑομεν, ϑεῷ δὲ “τεφανερώμεϑα᾽ ἐλτιίζω δὲ καὶ ἐν ταῖς συνει- 
δήσεσιν ὑμῶν “τεφανερῶσϑαι. 

2 - 2 

12 Οὐ πάλιν ξαυτοὺς συνιστάνομεν ὑμῖν, ἀλλ᾽ ἀφορμὴν 

9 ᾿πὰἢ Ρὶ5 Β, ἱπὰῸ} Ρὶ8 Α. 6 διηδῃδιγηἾαὶ 180 ἂν ἴῃ ἃ δυβρθ- 
Ἰαββθι πἀπᾶ ᾿ἰδύ δἃτὶ τᾶπᾶθ πδοῃροίσαροι; π80} ΟἹ, Πα ἃ τὰν 6 [ἀν 180}6 ᾷ 

᾿ (2), 140 5ίθῃηῦ δ. ἰῃ ΚΙ ΘΙ ΠΘΥΟΥ ΒΟΒΥΙ ἀᾶγοΥ. 12. υϑκαπη]αϊτηα, Α ἃπὶ 
ὲ Ταπαθ Δπδῇ] Παΐτηα, ἄοσ στ Β]Π10 6 δαβάγιοϊις [Ὧν συγιστάναι; οΥϑίου88 
᾿ ΠΟΟῚ ΒΟ. ΙΧ, 22 ἐν γνωρίζειν. ὑπ515. Α, ὑπ8 Β. 16 πὶ παϊτίϊη Β παῖ 

ΟΠΒΈΚΤΙ,, 74π πὶ 'π μαϊσεη Α τηϊὲ ϑῖπ Β (ἀϊθ856 μή ἔτι οὐ) Ὁ1Ε6 1 τυρ; 
Θγβίθσβ ἀὔγθ α16 ὌΤΣΒΡΥ ΠΡΊΙΟΙΘ Ἰοβατῦ 5611. 

Ϊ 8 ΔπΑΠΔἰτη]δῖπι Ὑἱβαπ} ἐνδημῆσαν, ἀοΥ ἀαίν ΘρΘΠ ΘἴΠ65 Ζι γ8]- 
᾿" Ἶᾶτα δἰ πζυζαοηϊκοπάθηῃ ππ515 (Ο1,, ρρδίγ τη) ; Μαββδιηδηπ ΒΟ, σοι δύ Βρυϑ0}- 

ὙΠατΙρ ΔΠ Δ ΔἸτη͵Δ1ι|8. 9 1π0}}) 018] διό, χαΐ 16 }}10. 10 γοΐὶβ δἰδιρΊαῃ 
᾿ ΒΚυ] 1 βυτα}] ἡμᾶς φανερωϑῆναν δεῖ, γρὶ. Οατίτηπι, ατ. ΙΥ̓͂ Ρ. 59. --- 
ἕ Ρο βυθβοπᾶ 161Κ158] τὰ διὰ τοῦ σώματος, ἃ0ο᾽ τὰ ἴδια τοῦ σώματος τί 

Υρ ἅττη ΟὐἹΡΣ ΤΠαγέ Ογρ Το Ατηδυθύ, 8150 δοῃ ἴῃ ΘΙ ΠΖΘΊηθη ΡΥ ΘΟ }1- 
ΒΟΠΘη ΠΠΘ]]Θη; 1π ἄρῃ σούβοῃθη ἰοχύ Καπὶ ἀ16 ᾿Ἰοϑαγύ 16465141}15 8115 Ἰαὐθίπ]- 
ΒΟΠθπ ΠΔΠἀβο τ θπ, 11 5υ  Καη 88 γἱβᾶπ 1Π8] περαγνερῶσθϑαι, 'π8 Ζαρο- 
βοίζέ, ψὶ6 ΧΙ, ὅ᾽ τηδη Π1 γα ῃΐαϊ τηῖ]ς τηϊππῖχο ραίαυαι λογίζομαι μηϑὲν 
ὑστερηχέναι, ῬΏΔ]). 1, 17 τηυπᾶαπᾶδηβ 51 υχταϊδαπ οἱόμεγον ἐγείρειν, 
ῬΏΠ. Π|,. 6 πὶ γυϊνα τϑῃπϊᾶα νἱβαη 511. ρϑ]οῖκο ριβα τὸ εἶναι, ΤΟ. ΧΥ͂Ι, 1 
γα τὴῖκ 58]]4π ἐλπέζω ἐπιμεῖναι. 12 πὶ 61] οὐ οἄθι οὐ γάρ, μοί. 
ὙΙΟμύ 8415 οὐ᾽. Ζυ ρἰρθαπᾶδῃβ οὐρᾶμζθ, ὙΠ βᾶρθῃ ἀ108᾽. 
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ΟἹ ΡΑΠ Δ η8 ̓ Ζυ18. Ὠγοΐ]]08 [ΤᾺ] ὉΠ518, 6ἱ ΠᾺΡ Ὑἱριὰ ΡδΠ8 

ἴῃ Πα γ γθ)] πνοραπάδηβ 18} ἢἰ Παϊγ η. ᾿ 18 ἀπΐθ 18 0}6 
ΒΡ ΘΙΒηΟἀθαθπιη, οαΡα; 006 [ὉΠ] }|ἸὩΡ]Δ, ἰζυ8. 14. ππΐθ 

ἔργα Χυϊδύδιβ ΙΒ θΙΡ ἀη5, 15. ἀοιη]δηάδηβ Ραΐα, Ραϊοὶ 

ΔΙη5 ἴΔπ] 8118 5 φαβγα!ῦ; Ρᾶμηα 8111] σαθυυ πη; 18} ἴδαν 

Δ] η5 σαθνα!ύ, 6ἱ Ρὰϊ] [θη πἰ βδηδβοΙ 5. 518 8110 81 

᾿Πραῖηα ἃκ βϑιημηᾶ ἴδ 51:1 σαϑυἹ] δ] 18} ὉΥΤΘΙβδπα]η. 
10 5γ 861 γΘῚΒ [πὶ βδιηηηἃ Ππ ηἰ ΔΙΠ ΠΟ πη Καμππαχῃ Ὀἱ [οἸΚἃ; 

1Ρ 72}081 υἱκαηῃροάμσμη ὈΪ [οἰκὰ Χυϊδῦθπι, ἃἰκοὶ πὰ πὶ βδμδΒ6 1085 

ἢ] Καπηθη). 117 5086] 1408] ἢγὸ ἴῃ Χυϊϑῦαιι Π1π|]ἃὰ σα Κα 8, 

ΡΟ 8Δ]ρΊ] μα ἀϑιραπ, 581 γϑῦγραῃ πἰα]α 8118. 18 ἃΡΡᾶῃ 8118 

τ σαθὰ Ρδπηπηδ, οἰ ΠἸΡΟΠ]η ΠΠΒ 5158 ρα] Χυϊδύα 181}. ΟἹ Ραμα ]η 

διδόντες ὑμῖν χαυχή ὑχυὲρ ἡμῶν, ἵνα ἔχητε πρὸς τοὺ ς ὑμῖν καυχήματος ὑπὲρ ἡμῶν, χη ρὸς τοὺς 
7 ’ Ν ,ὔ γ᾽ Ν γ:»»7}7ἢ} 

ἐν προσώπῳ χαυχωμένους χαὶ οὐ καρδίᾳ. 18 εἴτε 7 δ. ἐξέστη- 

μὲν, ϑεῷ" εἴτε σωφρονοῦμεν, ὑμῖν. 14 ἣ γὰρ ἀγάπῃ τοῦ 
Χριστοῦ συνέχει ἡμᾶς, 18 κρίναντας τοῦτο, ὅτι ὁ: ὑπὲρ 

ΣᾺ 

πάντων ἀπέϑανεν" ἄρα οἱ πάντες ἀττέϑανον" χαὶ ὑττὲρ τταν- 
) ,, « .- .«ο ’ « - -Ὡ 2 Ν - 

τῶν ἀπέϑανεν, ἵνα οἱ ζῶντες μηχέτι ξαυτοῖς ζῶσιν ἀλλὰ τῷ 
[οὐδ ϑόν τιον 2 ᾽ Ἄν  9 , ο ς - 5 ΑΜΜΩΝ 
ὑστερ αὐτῶν ἀποϑανόντι χαὶ ξγερϑέντι. 106 ὠστξ ἡμεὶς ἀπὸ 

- - 2 ᾿ 

τοῦ νῦν οὐδένα οἴδαμεν χατὰ σάρχα" εἰ δὲ χαὶ ἐγνώχαμεν 
Ν , ΄ 2 Ν - ᾿ΑΡΩ, ΄ [ 

χατὰ σάρχα Χριστόν, ἀλλὰ νῦν οὐχέτι γινωσχομὲν. 11 ὥστε 
,; Ύ - Ἀ ’ὔ Ν ΝῊ - -»- Ὁ ἥς εἰ τις ἕν Χριστῷ, καινὴ χτίσις, τὰ ἀρχαῖα πταρῆλϑεν, ἐδοὺ 
γέγονεν καινὰ τὰ πάντα. 18 τὰ δὲ τιάντα ἐκ τοῦ ϑεοῦ τοῦ 

,ὔ - ΄- ᾿ῃ» “" - χαταλλαξαντος ἡμᾶς ξαυτῷ διὰ Χριστοῦ χαὶ δόντος ἡμῖν τὴν 

15 515 Β, [61 ἴῃ Α. 1ραΐπα Α, Ἰἰραῖπαὶ Β. 16 Χυϊθίᾳ ψὰῦ 1ῃ. Ὁ 
ὙΘΥΡΌΘΒΘΙ πη ᾿ἰϑῦ ἀπίρυ ρου Ζ6110 πϑοηῃροίσαρθη. πὶ απππιιη ἃ, ἢἰ Καπ- 
πὰ ἰπᾶ ΒΒ, ρθρθι 416 ὈργΙρΘη. 6116110Π, δΊΙΒΒΘΙ ἩΙΘΙΟΠΥΤΙΙ5. 18 ἘΠΒ 518 
ΟἹ,, υπ5815 ΑΒ. 188} Βιυθαυτα 5 Ἶ88 ἀν φενα Ἂ-,  Π515..ΑὍ, 8 Β 

16 Ῥαιοῖ] ὅτι ---- ὅτι εἰ σ᾽ Βἴπο ἘῈ ᾿- μὰ πηι] ἀπέθονδι (2) -- 
Ἐσίρ νρ ἀπέϑανεγν Χριστός. 10 ΙΡ 7841} εἰ δὲ χαί ΟΞ 25ἘΠ7Π,, ψοθοὶ 
χαί 8.566] --- εἴγε δέ, καὶ εἶ, εἰ καί. --- πὶ Ῥαῃαβ0 18 πη1] οὐκχέτο, 5. Ζὰ 
ἍΟ. ΕΣ ΧΥΙ, 21 βἰαπᾶ δθοῖ αἱ Ῥαπαβοὶθ5. πὶ, ΔΌΟΙ (συ ΔΟΒΟΙτοῖ- 
ῬοΣ ῬοΖοί μι πούθ' ἀδ5 οἰπο ηἱ 818 ἀπρ 01. ---- Ἰπιππαπι] γενώσχομιεν --- ὭΤΕῚ’ 
Οααορς γινώσχομεν κατὰ σάρκα. 17 Ἰαῦαϊ ἤνο ἴπ Χυϊβύατιι πἰπι]ὰ ΟΡ ΒΙΚΑ 5] 
εἴ τις ἐν Χριστῷ χαιγνὴ χτίσις; ἄρον θοΥβοίζου 58} αἴθ5 ἃ15 γοταθγυβαῦζ 
Ζῃ ῬῸ 8] βΊομπα 5 ΡὰΠ ἀπ, ἀθοΥ ἤνο δαί να: ἀ16 Ἰηουραποίϊοι. Ὀϑιἄθυ 
Βαπαἀβομνοη. Ὀοβίδερυ ἄϊοδο ΔΒ] ΘρΊΙρ". ΒΙΟΒΕΙρου Ῥοίναο οί τᾶπ χαινὴ 
χτέσις 8415 Ππαιιρίθαίζ ,᾿1ϑύ Θἴπου ἴῃ ΟἸγδίο, 50 ἰβύ οΥ οἷπθ πθ6 ογθαίαν᾽. 
Αὐοἢ ἔ νρ Απιρυϑῦ Ατιρ. ὙΙοίοΥ. μα θΘη. 51 ατιὰ οΥρὸ ἴπ ΟὨγυϊθίο πονὰ ογθᾶ- 
ἴιχϑ. --- 811] τὰ πάντα ὉΞ5ΚΙ, (νρὴ] ἂχ Ἀπάρσου 58{6110) --- [6], 
18 Χυ βίῃ} Χριστοῦ δ΄ῖ᾽΄ν ΒΟΠΊΒΟ τὸ νρ --- Ἰησοῦ Χριστοῦ. 
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τἰ 515. Πα θα σα ΓΙ ΡΟ αΪΒ, 19. ἀπΐθ ΒΎ ρα. ΟΡ γνὰ8 ἰπ 

Χυϊβίδιι τηϑηᾶϑο}ν σα ΠΡΟ 8. 5158.,. δὶ ΤἈΠ ΠΗ] 5. ἴη} ΤΪ85866- 

αἰηβ ἴζὸ ὰ! Ἰαρ]α αν. ἴῃ ἀπ8 γασγα ρα ΡΟ αῖ5. 20. ἴδαν 
Χγιδῦι. πὰ ΔἸ ΓΙ ΠΟ, 5γ6 ἃὖ ραρὰ ραΡ] ΔΙ ΠΔμ ἀ]η ῥα }]} ὉΠ8, 
Ὀιἀϊαπάδηβ ἴαπαν Χυϊϑύι. σαραγαϊΡηδ ορᾶ. 21 παΐθ Ρἃηᾶ 

ἰζοὶ πὶ Καηβὰ ᾿ανγαῦγ, ἰδαν ἀἢ8 σαίαγιἀα [Ἰαγαιγηῦ, οἱ 

ΘΒ. γδυ Ροῖτηἃ σα  ὐθὶ σα 5. ἴῃ ἸΠΠΠη8. 

ΥἹ, 1 Οαναιγβύναηβ 8} μη Ὀ᾽α]δἀΔη5. ἢ βγ 8} 6. δηϑί 
ΘᾺ ΡΒ. πἰπηαπ ἰχγῖθ: 2. 21|618᾽ ἃὰκ αἸΡῚΡ, Ἀπ ΔΘ] ΔΙΏτηᾶ 
Πα Πα. Ρὰ15 14} ἴθ ἀαρα ΠδΒΘΙ Πα 8. ΘᾺ ΠΔ]0 Ροϊπδ᾽; | 88] 

διαχονίαν τῆς καταλλαγῆς, 19 ὡς ὅτι ϑεὸς ἦν ἐν Χριστς χό- 
“4 « - ᾿ - ἈΝ 

σμον χαταλλασσων ξαυτῷ, μὴ λογιζόμενος αὑτοῖς τὰ παρα- 
᾿] -»" , - - 

πτώματα αὐτῶν χαὶ ϑέμενος ἐν ἡμῖν τὸν λόγον τῆς καταλ- 
λαγῆς. 20 ὑπὲρ Χριστοῦ οὖν πρεσβεύομεν, ὡς τοῦ ϑεοῦ 
πιαραχαλοῦντος δι’ ἡμῶν, δεόμενοι ὑπὲρ Χριστοῦ χαταλλα- 
γῆναι τῷ ϑεῷ. 21 τὸν γὰρ μὴ γνόντα ἁμαρτίαν ὑτιὲρ ἡμῶν 
ἁμαρτίαν ἐποίησεν, ἵνα ἡμεῖς γενώμεϑα διχαιοσίνη ϑεοῦ 
ἐν αὐτῷ. 

ΥἹ, 1 Συνεργοῦντες δὲ καὶ παραχαλοῦντες μὴ εἰς κενὸν 
Ἀ ,ὔ - - ,ὔ Ὁ - -- Ἀ ͵ὔ - 

τὴν χάριν τοῦ ϑεοῦ δέξασϑαι ὑμᾶς" 2 καιρῷ γὰρ λέγει δεχτῷ 
ἐπήχουσά σου καὶ ἐν ἡμέρᾳ σωτηρίας ἐβοήϑησα σοι" ἰδοὺ 

20 δια]απάδηβ Α ἀὑπὰ Μαββιηδημ,, πϊῤ ΙΕ ἀρ Απιρυρύ, Ὀ1ά7απὶ 
Β, ΟἿ,, Ηργποϑ, πϊῦ θη ἀρυὶροπ Πα πἀβοη τ θη ; 4855 Θυβίθσθϑ ἀ16 πὐβρυϊπρ- 
Ἰῖϊσηθ Ἰθβατί γγαν, 'δυριδύ 8105 δὺβ ραραγαῖν πη χαταλλαγῆναι, ἄδ8 5108 
ἴπ ΙΕ ἄορ Απιρυδὺ ἢπάοί, βίαϊ χαταλλάγητε; ἅα Βἰοτίπ Α ἀπ Β ἄβροτ- 
Θ᾽ ΏΒΟΪΙΠΠΊΘΙ, Τ]1188 ὍΟ1 Ὀϊ]άΐαηι δ βρδίθγου. ἀπάθυιιπρ' ὈΘταΠ6πη. 21 1Ζοὶ Β, 
126 Α. ΥΙ, 1 714} Ῥᾶῃ Β, 180 Ρᾶπ Α. βγᾶγτθ ἃ, ϑγύαῖθὶ Β υπᾶ αἰθ [61- 
ΔΌΒΡΘΌΘΙ ΔΏΒΒΟΙ Μαββϑιμηδημ. 2 ἃπάδπθηὶ Α, ἀπᾶάηοθηῃ Β. 

19 τἀπίθ 5 νϑραι}} ὡς ὅτι (πϑπη! 10 τι 611); ἀΔ8 Οοὐβοιθ βομϑίηὐ ἄθπὶ 
αποπίαιη ααϊάθηη ἀν Ἰα θ᾽ ΙΒ μη ΘΠ ἀβο}Υ 6 ὩΘΟΠ ΘὈΙ]ἀού Ζὰ βθΐῃ. --- 
γαυχα] τὸν λόγον --- ὈΤΕΕῸ ἐρ τοῦ εὐαγγελίου τὸν λόγον. 20 ἴδυν 
“Χυϊβία πὶ} ὑπὲρ Χριστοῦ οὖν --- Ὀ:ΕῸ ἀδρ ὃν ὑπὲρ Χριστοῦ. 21 υπίο 
Ρᾶπὰ] τὸν γάρ ὈΞΈΕΚΙ, --- τόν. --- ραἰανὶᾶα ἰγταναυχ ἢ} ἁμαρτίαν ἐποίη- 
σεν, Δ ΘΙΟμοπμἄθ που βίο! πη". ΥἹΙ, 1 αἴθ πδηάβοθυ θη πύου θα. 
ΒΙΠΠὙΠαΣΡ: οἱ γοὶβ γδιυυροίπηα ραγαϊ οὶ ρρ5. ἴῃ ἱπηπὰ ρΥΔΟΥΒίΎΔΉ8. 
74} Ῥᾶῃ οοὲ; ἴπ Β {610 ἀὰο ἀθν Ῥαηκύ π80 ρου, πηᾷ πᾶοἢ ραγνδυγδύ- 
ΥΆΠ8 δύ οἷπθ ρυῦββουθ ᾿πίουριποίϊοη. 1261 ἰὐγύαπιμ. τηᾶρ ἄυστο ἀὰ5 ὑπρθ- 
τ ΒΗ] 16 Π6 185 βᾶπ (Δ Όθ6Υ δ110}} γογϑη]αββϑύ βθῖη, -- - ὈΪἀ] απ ἀαπ5] παραχκα- 
λοῦντες Ὁ ΈΠΕΟ ἴὸ υρ --- παραχαλοῦμεν; ογβίοτο Ἰοβαχύ χζθυβίστί ἀϊ6 οοπ- 
βίσιιοίζου, 2. πιϑὶὰ δὰ 41}1}}] χαιρῷ γὰρ λέγει ῬΛΕΟ ἀρ --- λέγει γὰρ 
χαιρῷ. 

Βεγπλαταξ, Ὑα]181Δ. 28 



434 Π Κοσίπίμον ΥἹ. 

μὰ π|6] ναῖϊα ἃπάδηθιη, 881 πὶ ἀδΔρΒ ΠαΒΘΙΠΔ15; 8. πὶ δἰπῃθη 

[Ρᾶμμὰ] ἴῃ γα μδαὶ οἱ θαπᾶδηβ Ὀἰϊβίαρᾳθ, δἱ πὶ ἃπαγατημπηήἠδιδα 
ΔΠαΌΔΠΝ ἀπϑᾶϊ, 4 ἃκΚ ἴῃ Δ]απηπιὰ πϑὑδικ αι] δη8. ἈΠ5. 508 

ΘᾺ Ρ5 ἀπαθαῃύοβ, ἴῃ ϑὑϊν1} τπηδηδρδιητηδ, ἰὰ ΔρΡΊΟΙ, ἴῃ πδὰ- 
Ρίπι, ἴῃ Δορυίβοιι, ὅ ἴῃ 5]8}}|π|, ἴῃ Καυκᾶγοιῃ, ἴῃ ἀπϑα τη, 

ἵπ ΔΙ θα] αΪπ), ἴῃ γοϊκδι ηἶπη, ἴῃ ΔΒ ριοῖη, ὁ ἰπ βυϊκηὶβαὶ, 

ἴῃ Καηθ]α, ἰπ Ἰαρραμηοάθίη, ἴῃ 56]61η, ἱπ Δηγηΐη γϑὶ ΠΙΩΙη8, 
ἵπ ἔ]αρναὶ ἈΠ  οἰβᾶὶ, 7 ἴῃ ναγᾶδ 5. Π]08, ἴῃ πιδμίαὶ 

ΒᾺΡΒ, ῥα σορπὰ ραγϑὶ Πύθ]η5. ὑδιμϑυομα 8} Π]ΘΙ ἀπ] 0Πᾶ, 
8. Βαϊ ναϊβρα 78. ἀμβυθ θη, βαὶγ γα) ΘΠ. 781} γ8]]τη8- 
γΘΪη, 506. δἰ γ2)]Πἀ8 8 ἸΔ]1Ὶ 5] παῖ, 9. 8506 ὑπκαηραὶ 18} 
ὉΠαΠ πα], 506 σαβυ Ἕδπάδη8 181} 881 ΠΡᾶπι, 806. ἰδ] δὶ 

“- Ν Ν 2 , ὃ Ν ἰὸ Ν ἊΝ "Ὁ , " ις ΝΣ 

γῦν καιρὸς εὐπρόσδεχτος, ἰδοὺ νῦν ἡμέρα σωτηρίας μιη- 

δεμίαν ἐν μηδενὲ διδόντες προσχοπήν, ἵνα μὴ μωμηϑῆῇ ἢ μίαν ἔν μηδενὲ διδόντες προσχοπήν, ἵνα μὴ μωμηϑῆῇῆ ἡ 
- δ Ν ς 

διαχονία ἡμῶν, 4 ἀλλ᾿ ἐν παντὶ συνιστάντες ξαυτοὺς ὡς 
- νυ, Φῳ -ὦΨ 2 ’ 

ϑεοῦ διάκονοι, ἐν ὑπομονῇ πολλῇ, ἐν ϑλίψεσιν, ἐν ἀνάγκαις, 
5 - - 2 

ἐν στενοχωρίαις, ὅ ἐν σπτληγαῖς, ἕν φυλαχαῖς, ἐν ἀκαταστα- 
. ,ὔ 

σίαις, ἐν κόποις, ἐν ἀγρυπνίαις, ἐν νηστείαις, 6 ἐν ἁγνό- 
’, 

τητι, ἐν γνώσει, ἐν μαχροϑυμίᾳ, ἐν χρηστότητι, ἕν πνεύματι 
ΓΝ, 2 Ἐψ Κ 2 , Ψ ,ὕ 2 , 2 
ἀγίῳ, ἕν ἀγάπῃ ἀνυποχρίτῳ, 1 ἕν λόγῳ αληϑείας, ἐν δυ- 
νάμει ϑεοῦ, διὰ τῶν ὅπλων τῆς δικαιοσύνης τῶν δεξιῶν καὶ 
ΡῚ -- Ν τ Ν ᾿] ’ Ν, ’ Ἀ 

ἀριστερῶν, 8 διὰ ὁόξης χαὶ ἀτιμίας, διὰ δυσφημίας καὶ 
᾿] Ρ] - ΡῚ 

εὐφημίας, ὡς τιλάνοι χαὶ ἀληϑεῖς, 9. ὡς ἀγνοούμενοι καὶ 
) Ὗ .«΄-- ς 

ἐχειγινωσχόμεγνοι, ὡς αἸτοϑνήσχοντες χαὶ ἰδοὺ ζῶμεν, ὡς πεαι- 
ν ’ Ν Ν ,ὔ «ς , Ξ.ὡκς τ 
δευόμενοι χαὶ μὴ ϑανατούμενοι, 10 ὡς λυούμεγοι, αεὶ δὲ 

35. βᾶππι ΒΒ, ομπ ρονῆμν ἴθ ἄρῃ ρου, ἰαύ. πδη ἀβο νυ} οι, {9} ἴῃ Α. 
Ὀιϑέαθρᾳο Α, Ὀἰβίαρρῃᾳορ Β (8. οἰ]. 8. 31), ΟἹ, Ὀϊβέρρᾳ, ἴῃ ἄθπ Αἀάοπάδ 
Ρ. ΠῚ Ρἱβέαρρᾳ, Μάᾶββιῃ, Ὀϊβέίρραθ, νρὶ. δ. ΙΧ, 82. 338.:. 0 ἐπαρναὶ Β, 
{Παρ ναὶ Α. ὃ Ραϊῖ (1) Τὸ, 74} βασι Α οἢπ ρον ῃγ. 

-.,..--- ΄΄Π5ὃ΄΄΄“΄Π΄ΠὅΠὅΠὅΠὅὃὅὃἝὃἝἷἝἷ΄ ΄΄΄“΄΄ ὦ .-ὄ..ςςῬ..΄ ΄“ὁΠΠ“΄““΄ἷἝἼἾ΄  ὃ΄ὃ΄ὃὦὁὃὋὃΘὃἢ"ἝὦἝ.,.... . .. »ὄ.. 

8. ἴῃ γαϊμία}} ἐν μηδενί; ,ἴη ΚΘΟΙΠΟΙ 880 Π6᾽, ἀἷθ Ια. πδῆπιθη. 68 
816. ἸηΩΒΒΟΌ]] ἤττη : , ΠῸ]]ὰπὶ ἰπ π}]Ο᾽ ἃ 6, 421 Π]]ὰπὶ ἴῃ αιιοαπαιη ἡ ΑῸρ᾿, ,π- 
τοΐὶ ὉἸ]Ατα’ γρ. --- πη881}] ἡμῶν ΕΒ Ο ἴὑ γρ --- [681 ὅ ἴῃ ππβυί]δπι]) 
ἐν ἀκαταστασίαις, Ἰαύρίμ. (ἴα ΒΘ ΤΠ Ἰοπ  θῖι8᾽., , ἴα ρογύιν δας ομὶ τι8᾽ ὙΟΥΡῚ. 
1 ΤῬίμ), 1,2 5]αναπάοϊπ 18} βυί]α α]ὰ ἤρεμον χαὶ ἡσύχιον βίον. --- Ἰαὰ8- 
αἰ τοὶ} νηστείαις, αὐοὸν ΧΙ, 217 5έύο]ιύ δῖον ἱπὶ αοὐ. ἀθ᾽ ῥ]υτγα], θ αη- 
Βιπάατνοϑίβαὶ} ἀνυποχρίτῳ γρ]. ΧΙ, 18, ΧΙ, 16. 1 (αἰπϑνοπα 78 μ]οίάα- 
ἴχοηι} τῶν δεξιῶν καὶ ἀριστερῶν ,(τυῖ - πὰ Βομυύαν αὐΐεπ᾿᾽, ἂρ ὙΥ οἰΐρ. 
9. (αἸχί 41} παιδευόμενοι --- ὈΤΕΟ ἀορ Απιδτρὲ πειραζόμενοι. 



ΤΠ Ἰζουϊ πον ΥἹ. 48 

78} εἱ αἰδαυριάαὶ, 10. 8γ6 βαυγσραπάδηβ, 1Ρ δ᾽ηύοιηο [ΔρῚ- 
ποηδη5, 506. πηϊθᾶδαὶ, ἴν δηαραμβ ΘΙ ρ] απ ἀλη8., [5ν 6 Ηἱ 

γαϊῃῦ ἃ παπἀλπ 8 ἴὰ} ἃ] ]αὰ αἰδηϊηδηἀλ8. 11 τη }8 ΠΥ 
πϑὶακποᾶὰ ἀὰ ἰχνῖβ, Και ηριαθ, παϊνγίο. ππϑὰν υὐνυιηπηοᾶα; 

12. πὶ βγοὶ πα δ [8 1 πη8. 1Ρ Ρτοϊ πα ἀὰ ἴπ αἰ ΡΥΆτη ἰχνὰ- 

γα; 18 ἈΡΡᾶμ βαΐὰα βᾶϊηο δΔηἀα]ϊ, 5γν 6 ἔγαβύη αἱβᾶ, 

ΣΤ ΠΔῚΡ 181} 188. 14. Ὠ νι γ}ὰ}} ΟΔ] αἰκα 15. προ Δ ] ἃ ΔῈ ; 

πηΐο γὸ ἀα110 οαναὶ ἢ οὶ. 10 ππραγἸ ὐοῖη, ἀἰρθαὰ ᾿νοὸ ρὰ- 

τη αθθθ ᾿ἰὰμπδάὰ τὶρ υἱαϊχα ἢ 1ὅ ἢνοὰΐ Ρᾷ}) ϑδιηδα 580 

Χυβίδιι τὴ] Βα Πατη, ἃἰρθαι γὸ ἀαῖ116 σα] θ] πα ]η 11 

’ ζ “ Ὶ Ἀ Ἁ  - ς Ἁ 

χαίροντες, ὡς πτωχοὶ, πολλοὺς δὲ σπιλουτίζοντες, ὡς μηδὲν 

ἔχοντες χαὶ πάντα χατέχοντες. 11 τὸ στόμα ἡμῶν ἀνέῳγεν 
κ «ς - ’ ξ ,ὔ ς - 7 ᾽ 

χερὸς ὑμᾶς, Κορινϑιοι, ἢ καρδία ἡμῶν τιδηυλατυνται" 12 οὐ 

στενοχωρεῖσϑε ἐν ἡμῖν, στενοχωρεῖσϑε δὲ ἐν τοῖς σπλάγχνοις 
ς -» ᾿ ᾿ ον ) , γ}5 , ὔ 
ὑμῶν. 18 τὴν δὲ αὐτὴν ἀντιμισϑίαν, ὡς τέχνοις λέγω, 
σιλατύνϑητε χαὶ ὑμεῖς. 14 μὴ γίνεσϑε ἕτεροζυγοῦ ὑπτί- στ γτε χαὶ ὑμιεῖς. μὴ γίνεσϑε ξτεροζυγοῦντες ἀττί 

’ Ψ ν᾽ 

στοις᾽ τίς γὰρ μετοχὴ δικαιοσύνης μετὰ ανομίας, ἢ τίς κοι- 

νωνία φωτὶ πρὸς σχότος; 1 τἰς δὲ συμφώνησις Χριστῷ 
᾿ η»ὔ "}} ’ Ν -“"" Ν Ὁ , , ν 

σερὸς Βελίαν, ἢ τίς μερὶς πιστῷ μετὰ ἀπίστου; 10 εἰς δὲ 

11 πῦρ ΑΒ, ΟἿ, πῦρ. υὐτυηποάαδ Α υὑπὰ 61,, ΜαββηδηΏ, 
ι πβτυτηποᾶα Β ὑπὰ ἩθΥύπθ, ρΘΡΘΠ ΒΟΠΒΟρΡΟη ΘΘΌσθΟἢ. 1 Ὠνουῖ βᾶη Β, 
, ὮγουΡ Ρᾶπ ΔΑ. 

10. αἰπαπάδη8)] ΔΒ, βομϑβύ Ἰαυὐἱθὶ ἀὰ5 ραυίϊοὶρ αἱρᾶηᾶβ. 11 ---18 δίηπ 
πᾶ ἦἠθ οίίθ : 105}. Πα )6. τὰ ϊ0}} {τοι τα {10 ΡΟ ρΘ Πα. Θιι01) ΔΆΒΡΌΒΡΙΟΟΘΙ ΘΙ, τηθῖη 
ΠΕ6ΥΖ Ραΐ 5160} ουνγοϊίοσε (ἃ. ἢ. 1Ἰοἢ ᾶθ6. Οὐ ΟΠ ΠΟΥ ΖΡ ΡΟΘΡΤΌΘΠ6η): [ἢν ἡπᾶρί 
ἴῃ τηθῖποη ΠΘΥΖΘη ΚΘΙΠΘ ΘΗΡῸΠ ΥΟΓ, ὍΜῸ] αῦοι Παθὺ 1ὮΤ ΘΠρΘη ἴῃ ΘΌΓΘΙΩ 
ΠΕΙ͂Ν ; ΑΌΘΙ ΖῈΣ ΘηΞρΥ ΘΟ ποηᾶθηῃ νουροϊηρ ψψοσαθῦ αι ἢ [ἢν ΟἹ ΘΠ οΥ χίρ᾽. 
12 78] ἄθυ ἀθι 0 ῃ Κοὶῦ οσθη χυρθβοίχί, 18 ῬΡαία ϑᾶϊηο Δῃ 6] απ] τὴν 
αὐτὴν ἀντιμισϑίαν, Δάνου Ὀϊαῖου ΘΟΘΙΒΘΩ͂Ν ἀπ Δ Ἀ]]Θη ἄοΣ ΒτἀοΙΒμια8 ; γρ 
,θαπᾶοπι Βαροπέοβ τοπι απο ομοπι.’ 14 πὶ γαῖν θα σα] υ]καη5] μὴ γένεσϑε 
ἑτεροζυγοῦντες; Ὑυ]ῆ]α ἰηΐοτρτγθύίθ ἑτεροζυγεῖν --- αἸύογταπη Ῥαυίθμι 1 ρῚ 

, ἔταμοτο; 1αύ ,πο0]106 ἴὰ β.ΜΠΙ ἀποοσθ οὐπὶ πῆ 46] 1015᾿᾽, --- ἀῃρδ]δυ θ᾽ απάδηι] 
ἀπίστοις --- Βα μετὰ ἀπίστων. --- Ὦγο 4110] τίς μετοχή; ἄα11ὰ 060} 
16. ΧΤΧ, 13. 24. 20 --- μνῶ; ἴαϑε. οἹοΙ ΟΠ θϑἀριίοπ ἰδὲ 1ὅ νο 46116 γοῃ 
ἀαῖ18, --- ναταϊπίοϊπ τὴ ἈΠΡΆΡΔΙ (οἰ ἢ] δικαιοσύνης μετὰ ἀνομίας (Ἐ6Ὸ 
ἴξ νρ, , Ἰδέ 46. απ ἱπἰᾳυϊαίο᾽ ἄρον ἄθῃ ἀδίϊν 5. σὰ Μί. ΙΧ, 80); σάδν 
διχαιοσύγης χαὶ ἀϑδιχίας (Π) 1), διχαιοσύνῃ καὶ ἀδιχίᾳ (3 ΕῚ} ---- δεκαιο- 
σύνῃ χαὶ ἀνομίᾳ δῖπ ΒΟΚΙ,, 10 Βαϊ] απ41 Βελίαν ΕΛΈΠζ μον “Βελίαβ, 
Βελίαρ, Βελίαλ. 

έο δ 
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Ἰαϊκί]ο. 

430 Τ ἸΚουϊίπον ὙΠ. 

ἘΠΡΆ] Δα] μα 10 γοῦν Ρᾷ) 58 Δ 1556. Δ]Π5 οΡ5. ΠῈΡ 

ΘΔ Παρ ὃ πηΐθ 118. 818 ΘἽΡ5. 5110 ΠΡΔμαἸη5, αἸΡ1Ρ ἃὰκ ραν 

Ραύοὶ Ῥᾶπα 1 ἰπι 781} ἴηπὰ ρᾶρρα, 8} ναϊτθὰ 126 ρα 18} 

68. γα απ 115 τηδηᾶρ]. 17 τι ΡῚΒ. ἀϑρᾶρρῚρ α8 τηϊᾶὰ- 

μηδ] 116 18} αἰἴβκαῖα]ρ ᾿ἰχνβ, ἙΕἸΡῚΡ [τα], 411 ὉΠ} ΔΙ] δΙητηᾶ 

ὨΪ δὐίθ καθ: 18} 1Κ ΔμΠηΐμηᾷ 1018, 18. 18} νϑῖγθὰ ἰζυὶβ ὅἃ 

αὐ, 181 115 γαῖνθΡ 215 6 ϑαμπιη 1411 ἀαπ γι, αἰΡῚ ἢ 

γα ]ὰ 11ν 8] Δ 5. 

ὙΠ, 1 Ρὸ παραμάδηβ πὶ ραϊαϊνα, ᾿ἰαθᾶηΒ, Πγαἰ͵απι 
ὉΠ515. αἵ ΔΙ] πὰ ΙΒ] 610. 16 1115. 18} ἃ ΠΙμΪ 5, ἀβι πῃ δηδπ8 

γΘΙΠ] ρα ἴῃ ἀρίβα ρα Ρ5.1 2. ραπιοίθίπια ἴῃ ἰχγὶδ . ηἱ δἰΠππ- 
ἸπΘ μπη ΘΆΒΚΟΡΠΙ, πὶ δἰππομπαη ἐαγαν ἀἸἀθάπμι,, πὶ δἰ ππομη 

“ - “Ὡ ν Ὶ - Ὁ 

συγχατάϑεσις ναῷ ϑεοῦ μετὰ εἰδώλων; ὑμεῖς γὰρ ναὺς ϑεοῖ 
-“ὦὉ ὴ ξ 2 -Ὁ Ν 

ἐστε ζῶντος, λέγει γὰρ ὃ ϑεὸς ὅτι ἐνοιχήσω ἐν αὐτοῖς καὶ 
το 2 

ἐμπεριπατήσω, χαὶ ἔσομαι αὐτῶν ϑεὸς χαὶ αὐτοὶ ἕσονταί 
ὡ . ) - ) μοι λαός. 11 Διὸ ἐξέλθετε ἐχ μέσου αὐτῶν χαὶ ἀφορίσϑητε, 

λέ; , τ Ἀ4 δ τ νι 9. , Η Ἀ ΚΓ δε ") ῶ ἐ- 2 ΗΥ̓́ 2 δέξ 

γὲι κύριος, χαὶ ἀχαϑάρτου μὴ ἀπτεσϑε". χαγὼ εἰσθεξο μα 
ς “- 2 - 

ὑμᾶς, 18 χαὶ ἔσομαι ὑμῖν εἰς πατέρα, χαὶ ὑμεῖς ἔσεσϑε 

μοι εἰς υἱοὺς χαὶ ϑυγατέρας, λέγει χύριος π᾿αντοχράτωρ. 
Υ, 1 Ταύτας οὖν ἔχοντες τὰς ἐπαγγελίας, τ: 

9 - Ν 7 

χαϑαρίσωμεν ξαυτοὺς ἀπτὸ σπιαντὸς μολυσμοῦ σαρχὸς χαὶ πινεύ- 
ματος, ἐπιτελοῦντες ἁγιοσύνην έν φόβῳ :ϑεοῦ. 2 χωρήσατε 
τῳ τὰς ΠΣ 3 ͵ 35 ,) 4}: ,ὔ 20 5 
ημᾶς " οὐδένα ἡδιχήσαμεν, οὐδένα ἐφϑείραμεν, οὐδένα ἔπσιλεο- 

16 Ὠγοὰῖ Ρᾶὰηπ ΒΒ, ἤνοὰρ βᾶπ Α. 185 ΑΒ; ΟἿ, νουαυζθίθηῃ. πού 
ΟἾΠΘ ουυπα, 68 561 4}}} (ἀαΐγ) Ζὰ 50 ΠΎΘΙθ0Π, 50. Ναββιηδηη, 510} Α, 
ΒΡ Β ἀπᾷ ἴθ Πουδιιβροῦθυ, 117. 1ητπ|ῖ δ15 , Τὰ} Ρῖ8 Δ. ΥΙ1, 1 "ἱ- 
ΒΔΌΪΘΙΠΟ Α, ὈϊΠ]αυβοῖηο Β. 2. {παγανἀἸϊάθαιμι αἱ αἰπποϊη νὰν ἴῃ ΑΔ ἅκ|8- 
6] α38θὴ. τη ἰδ ,Ἰπἴλα ἰοχίππι᾽᾿ πιϊῦ ΚΙοΙονου 50 ὙΠ ΔΟΠ ΡΟ γα ρ'61.. 

..»..-ΤττΠρΠΠΠὖ6ΠΠΠΠΠΡΠ΄ΠΠΠΠΠθΠΠΠθΠθΠΠῤΠ΄-.΄οΠΠ΄ἷὃἷἝἕἷἝἕ“--“ -.-.-- -.- .. -- τ. ΄πρ5ς5Πππ-τ-ΠρΠ΄ΠΡᾷΡᾷὃΠξρΠρῤΠρὖ͵1.,..-....ς. 

10 18 510} ὑμεῖς ἐστε δἴπ" ΟΠΡΕΟΚ ἐρ γρ Δηιθυδὲ --- ἡμεῖς 
ἐσμεν. -- 4181} αυῖς 80}} λέγει γὰρ ὁ ϑεός ὍΤΕΕΟ ἀὸς --- καϑὼς 
εἶπεν ὁ ϑεός. --- 126] αὐτῶν -- Ε6ρ αὐτοῖς. --- πι18] μοι --- ΒΟ μου. 
ΥΙἹἜ, 1 Βαραπάδῃβ μι} οὖν «ἔχοντες, αὐ Υγ ΘΙ Ομ ρα ἂ6 ΟΡ β 61] πρ, 2 βϑτπο- : 
ἰοἰπηα ἴπ 1Ζν]8] χωρήσατε ἡμᾶς ,ϑ1Ὀββοῦ ττη5 τοῦθ᾽, οὗον » 808 ἨΔ] Βομῦτ᾽ 
οὗθΥ φπθμτηοῦ τη] ἢ 1 ΘΙ ΠΟΙΖ πὰ} ΥΡ' γθαρ 00 ποδ5᾽; ΥβῚ. Μὲ ἢ 2 
ϑγΆθγο Ραμ πὶ φαιηοϑίοαιμ παἰλι αὖ ἄαθνα ὥστε μηχέτε χωρεῖν μηδὲ τὰ 
πρὸς τὴν ϑύραν. 
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δι αἰ ποάθάσμη. 8. πὶ ἀὰ ραν ροὶηδὶ αἷρᾶ; [ΔασδΔαᾺΡ. ΔΚ Ραὐοὶ 
ἴῃ παϊγύα πὶ ὈΠΒ ΤΥ ΔΙΤ 51} Ὲ}} τι ΤΠ] ΡΟ ΒΥ] η 78}} βαμηδπδ 1108}, 

4 Μαμᾶρα ΤΪ5 ὑὐδιιαῖη5 ἅτ ᾿χν 8, τηδηᾶρα 118. ΠγΟΙΠ ΒΞ 8 (Β) 
ἴλαν ἰχυῖβ. πΒΓᾺ]]Π105. ἴῃ ΘΑ ΡΙ ΔΙ 15, αἰ 108. ἴῃ Δ Π ΘΑ 18 
π᾿ Δ]Π]αΐχοθ [πὰ ΠαΡΌΠ5] ΔΡΊΟΙΒ πηβαγῖζοϑ. ὅ 718} δ αἰη8}- 

ἀδπι πη8ὶ58 ἴθ ΜΑΚαΙἀοη͵αὶ, ᾿1 γα ὺ Πα θαϊάα ρᾺ ΠΥ 61] 1818 

ἸΘΙΚ ἀπδαΥ, ἃκ ἴῃ ΔΙιητηδ ΔΠΔΡΥρραπαὶ: πὐᾶηὰ ὙᾺ]Π]ΟΉ8, 

ἱππδπἃ ἃρῖϑαᾷ, 0. ὩΚοὶ 58 σα β]α  Π Π 8. Ππδὶν  ἀαἰηὶ ρρταϊβυ ἃ 

ἘΠὀΡ5 ΘῚΡ ἴῃ αὐπὰ οϊϊαιθ:; Ὁ ΔΡΡᾶΝ ΠῚ Ραύαϊμοὶ ἰπῃ αἀαμη8 
ἴδ, ἃΚ ἰὼ} ἴῃ ρᾺΡΙ αἰ αὶ Ρ χα ]6 1 ραΡΙ Δ ϑυ θ}8. νὰ8 ἃπ8ἃ ἸΖΥΪ8, 
σαύθι μι β πΠΒ ἰχγᾶγα ΘᾺ Πθη, ἰχγαῦαπα ΘΟ ΔΌΠΟΡ, ἰΖΥδΥ 

νεχτήσαμεν. 8. ὁὺ πρὸς κατάχρισιν λέγω" χειροείρηχα γὰρ 
ὅτι ἐν ταῖς χαρδίαις ἡμῶν ἐστε εἰς τὸ συναποϑανγεῖν καὶ 
συνζῆν. 

4 Πολλή μοι παρρησία πρὸς ὑμᾶς, πολλή μοι καύχησις 

ὑπὲρ ὑμῶν. πεπλήρωμαι τῇ παρακλήσει, ᾿ ὑπερπερισσεύομαι 

τῇ χαρᾷ ἐπὶ πάσῃ τῇ πολλῇ ϑλέίινει ἡμῶν. ὅ χαὶ γὰρ ἐλϑόν- 
1: » Ὕ 7 , Δ ᾽ς , 29 - 2) ς Ἢ 

τῶν ἡμῶν εἰς Παχεδονίαν, οὐδεμίαν ξσχηκὲν ἄνέσιν ἢ σὰρξ 
» )»η Ν ᾿ 

ἡμῶν, αλλ ἐν τιαντὶ ϑλιβόμενοι. ἔξωϑεν μάχαι, ἔσωϑεν 
᾽»: εὖ Α : . 

φόβοι. ὃ αλλ ὃ παραχαλῶν τοὺς ταιεινοὺς “ταρεχάλεσεν 
ἔριν ς Ν γ - σχι 9 , ΕΣ ΝΝ 
ἡμᾶς ὁ ϑεὸς ἐν τῇ παρουσίᾳ Τίτου. Τ οὐ μόνον δὲ ἕν τῇ 
“τα... ὄϑὕοκι.......ὕΨΧῳ.0Κ..ὦᾧ»-.....--..-.......ὕ...΄΄΄ϑ ΄΄...... .. --------- .-.-.--..-  -.-.--.-.-... 

8. 50} (ἐστέ) Α, 5ἤπηι Β. τὶ βραβυ αι (συγαπι οϑανεῖν) Α ἀπᾶ 
ΔΓαββιπᾶπη, φσαβυπίαη Β΄, ΑἸ), Ἠογμθ; πὴ 80 [ν᾿ ἄρῃ β'πη ἀμοπθθἈτ- 
Π0ῃ. Δ} βᾶτηδπα Β, 185 βαθιὰ Α. ἰραπὰ Β, θᾶ ἃ. ὅ Μαϊκαϊἀοῃ]δὶ 
Α, Μακιάοη]αὶ Β ἀπᾶ αἴθ Πογαυβροῦθι, 5. Ζιι 1, 10. 0 ραρ]απαμαβ Α, 
ΒΆΡ]ΑΙΠᾶη5 Β.  ραῦμοβι; ΑΒ ρμαῦσποβα, Μαββϑιθᾶππ φϑαμπορ, Ἡθγμθ 
Βομσϑι δύ ̓ χγατὰ σαῦμοβρα, Γι 6. 5ἰαίαϊνύ οἰπθῃ., βοϊδοϊβιηθ᾽. Υ͂]. ρϑθαῦγ- 
7οῬὰ5 (1,6, ΥΠ|, 14), ἀπμιήοάιθ, νταιοᾶιδ; Θθθηθ0 ἰδὲ {1π. ΧΙ, 12. νἱίδάιι 
{ν νἱὐαάπι, Ἐο. ς 3 14 ἴῃὰ ἔϊΐν πὶ ὑἀπὰ τπροκοινύ Ἐρῃ. 1, 18 Ἐν Π οι 
ΤΣ Ἦν] οΙκα, 1 (ὐ. ΤΧ, 9 δυββαηηβ [ν δ 5δη}5 ὙΘΥΒΟΉΤΙΘΌΘΠ, 

-.- --- - - .--ὁἝὁ.ὦἝ....Ἑ.-.. . .. “--  , ὁ ......-. 6... ὁὅῬπσ-Γ.Νθ . .. 

8. Τἀυχᾶη]ᾶΡ δικ}] προείρηχα γάρ κα. τ. λ.; ἂρ Ὑ͵οίίο γΟΣΡ]οἰομύ 
. ἰθοῦτη ὙΙΥΘΙΘ 8161), (θοιπ ΟὈΘατ 1100 15᾽. 4 ἐναπιαῖμ.] παρρησία, Ὑ716 
ῬΆΠ. Ι, 20, 5οπδύ δίομύ, ἀαϊν. ὈΔ]|Ρ91; 1α., Παποϊα᾽. --- ἄχ 1Ζ2ν18] πρὸς 
ὑμᾶς --. ΤῈ ἀο πρὸς ὑμᾶς ἔστιν. --- ἴῃ Ἰ]αΐ σοῦ ἸΠδΠΔΡῸΠΒ5. ὩΡΊΟΠ5] ἐπὶ 
πάσῃ τῇ πολλὴ ϑλέιει Π1ΕΙ, ἀθ ,ἴὰ πιυ]έα {υ]θυ]αίίοπο --- ἐπὶ πάσῃ 
τῇ φλέψει; ΤΙ ΠΔΡῸΠΒ ΟΥνγοἶϑί ἘΠῚ ἄστο α16 ΤΘΡῸ] 1 αΤΊρ ΒΒ 0016 ΤὈτπὶ 
αἷθ βρᾶξογου Ζιιβαίζ, "16 ΙΥ͂, 4 ππρϑαϊ γδηΐπ5 ἰθ Β. ὕὔρυϊρομβ 1δ80 ἐπί 
ΒΙΟΥ ἀμτ]ομθρ ἀμγοθ ἴπ 6. ρ6π. βΘρἜ θη, 65 Ὀθαθιίοί ν]θ πη θ ἢν »ὈθΪ - ξΞΞ:- 
ἰγοίχ᾽. ὅ παθαϊάα σαῃνο!]αϊπα 5] ἔσχηχεν ἄνεσιν δῖα ΒΗΒΚΙ, -- ἄνεσιν 
ἔσχηκεν. --- Ἀπαρταρραποὶ) ϑλιβόμενοι, ἀδ5 συΐθοι, δηα κοι ἰδὲ πο ΠΟ Ὴ 
ΠΟ σοΔὨπ ; Δπαρτᾶσραπ (9) ΠΣ ΠΙΘΥ, 
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ΑἸ]απ ἴδυιν τλΪς, 5ΥΔΘὶ Π}}5. Τ]81]5 ΡΊΠΟΙ γὰρ. 8. πηΐθ Ἰαραὶ 
σαν ἰχνῖβ ἴῃ [βαϊ1}}] ὈΟΟμα, πἰ ἰαγθῖρο τηῖο; 18} Ἰαθαΐ 
Ἰάτοιροῦᾶ --- ππΐθ ραβαιηνα βαῦθὶ 850. αἰρ᾽βύδα]ο 1αἴπα, 1401 ἀὰ 
161 011] Πγ 611], σαν 8, 1218 --- 9. πὰ [ΔΡΊΠΟ, πὶ ἀηΐθ σα δ] 
γΘΒῚΡ., ἃΚ πηὐθ οϑυ Δ] γΘΒῸ}Ρ αὐ Ἰάτοῖραὶ; βαιγρα θα Ρ 

αακ ὈῚ σα, οἱ ἴῃ ψϑι δ] ἢ] ο 5161] 1 Δ τι5 πη515. 10 ἀπ 

50. ΒΓ ΡῚΡ βαισρα ἰἀγοῖσα, {πὰ οδηϊδῦαϊ οαὐα! ρα, πϑυϊυ]δᾶδ, 

κρυρ εν ρης αὐτοῦ, ἀλλὰ χαὶ ἐν τῇ “παραχλήσει ἡ παρεχλήϑη 

ἐφ’ ὑμῖν, ἀναγγξλλων ἡμῖν τὴν ὑμῶν ἐπιπόϑησιν, τὸν ὑμῶν 
ὀδυρμόν, τὸν ὑμῶν ζῆλον ὑπὲρ ἐμοῦ, ὥστε μὲ μᾶλλον χαρῆ- 

, Ἅ -Ὁ - - 2 

γαι. 8. ὅτι εἰ καὶ ἐλύπησα ὑμᾶς ἐν τῇ ἐπιστολῇ, οὐ μετα- 
, ) Ἂ , ,, Ἁ ο ς γ ; 

μέλομαι" εἰ χαὶ μετεμξλομην --- βλέπω γὰρ ὅτι ἢ ἕπιστολὴ 
- »ὦ 9 

ἐκείνη εἰ χαὶ τιρὸς ὥραν ἐλύπησεν ὑμᾶς --- 9 νῦν χαίρω, οὐχ 
2 , " 

ὅτι ἐλυπιήϑητε, ἀλλ᾽ ὅτι ἐλυτήϑητε εἰς μετάνοιαν" ἐλυτήϑητε 
ἊΝ Ν ’ «! Ύ Ν - γ ἃ - ς 

γὰρ χατὰ ϑεόν, ἵνα ὃν μηδενὶ ζημιωϑῆτε εξ ἡμῶν: 10 ἣ 
Ψ 

γὰρ χατὰ ϑεὸν λύπη μετάνοιαν εἰς σωτηρίαν ἀμεταμέλητον 
χατεργάζεται, ἡ δὲ τοῦ χόσμου λύπη ϑάνατον κατεργάζεται. 

8 ἴῃ βαΐπι Ὀοΐκοτα., ἴῃ Ἰθπθῖὶ Ὀγϊοῖθ᾽ Β, ἴῃ θοῦ ἃ; ἄθὺ ΔΥΠΚΘΙ, 
ἀθηι ρούβοῆθη σϑθυϑοῃθ. ΑἸ] ΥαπρΒ ΔΠΡΟΙΊΘΒ856η, αὐγ6 ΘΏΟΥ 1ῃὼ ΒΒ Ζαρθ- 
ϑοὐζῃ, αἷβ 'π ἃ ὑϑρρ Ια βθ6η 5θῖπ. ππίρ ρσαβϑαῖθνα Δ, σαβαΐῆνα ἃυϊς Β ππὰᾶ 
16 ΠΟΡΔΌΒρΘΡοΥ; Ὑᾶ5. ὈΣΒΡΥΠΡΊΙΟΗ δἰαπᾶ, ἰθὺ ἰού σὰ δηϊβομοῖάθη. ἀὰ 
161 Π1αἱ ἀοῦ ΒΒ, πιομξ ἀὰ] 16 111] (61)). 9. βαυυρδιάθαιρ ἀπὸ} Β (4 ἅδον 
ἄον Ζ6116), ηἰοαὶ βϑατρι ἀοαὰ} (61.). ἴῃ γαϊπίαι (ἐν μηδενί) Β, ναϊμίαὶ Ἀ. 
10 50 δὶ ρῸΡ βαυσρ Β, ὉΠ βᾺΡ βαυσρᾷ Δ, (ΛΓ ΔΥΠΚ6] ἰδ ποθ 0] Ζὰ 
δα θτοπ. ραίυ]ριάα Δ, ρσαία]ρτ αὶ ΕΒ πᾶ ἀϊο Βογδυβροθοῦ; αἴθ αἰΐθῃ 
υπᾶ ἀἰοθ ΠΟΙ ΘΙΘΙ οἰδεῖ διαί, β'ηα ἄρθρου ἀϊθ ὈοΖιθπαηρ (05 δα]θοίῖνθ Βομνδπ- 
Κοηᾶ; ταῖν βομοῖπέ ἀπ παὐύ τ] ]οΠδίθημ. 65. ταύ μετάνοιαν δὰ γουθὶπάθῃ. 
11 βαΐῃν () δού) ΒΒ. βαῖμιγα Δ, 65 ο]ρὺ δὺκ, νι. θη]. 8 80. 

-......,....... ὦ ὕ ὕ ὕ ὕ΄. -. 

Ἴ σγαθὶ 8. τηιῖ5 Γἀρίποπ νὰγ}}] ὥστε μὲ μᾶλλον χαρῆναι, 5. δὰ 
1,6. ΥἾ, 12... 8 16041}] εἰ καί, νρῖ. 12. ΧΙῪν 6. 15. --- Ῥοϊκομ] ἐπιστολῇ 
τι τ ΕΟάοῖρ ἐπιστολῇ μου. --- 14} Ἰαθα] εἰ χαί, νυρὶ. ΧΗ, ἐλ τ ὅλ: 
ξοξοη 1,0, ΧΎΠΙΙ, 4 Ἰαθαὶ 1α}ν. ---- υπηίθ Βαϑαϊμνα] βλέπω γάρ -- ΒΡ το 
νυ βλέπω. --- Ἰαθαὶ ἄπ 10 1011] ἀν 0 1141] ἐν χαὶ πρὸς ὥραν ,ΜΘπη 800} 
πὰ δῇ ΚΚΌΥΖῸ Ζοὶύ᾽, 468 [6]0ὴ νοη χαί δύ βίσγοπαᾶ, 10 Βα Πρ] ἀμε- 
ταμέλητον; ἄο5 σοι Ἐ9 ΜΟΥ ΘΠ ΒΌΥ ΟΝ πολιν ἄθπι , ΒΘ Δ ΡΙ]1οπι᾿ θυ Ἰαίοὶ πὶ- 
ΒοΏ θη. 46110η, ΟΥ̓ΡΘΠΘΒ ἀμετάβλητον, δι 0 ἢ ἀμετακένητον ΜΓ ΘΌΪΟΒΘη 
(84.) -- πριϊυπδαδ] κατεργάζεται δίη ΤΟΚΙῚ, --- ἐργάζεται. ἴτῃ Οοιϊ- 
ΒΟΠΘη ἰδὺ αἴθ βύγιιούι ρᾶϑϑὶν : γ410. ὑγαισὶρκοιῦ πῖρὰ Οὐ πηραῆτι 2} ὨοΙΪθα- 
θη τϑαθ᾽, Ὑρὶ]. χὰ ΙΥ͂, 17. --- ϑΆΒΙΙΡΟΡ] κατεργάζεται, ἀΥθ [ΔΘ] οΥ πι5- 
ὅσυοὶς Πὰν κατεργάζεσθαι: ϑύϊαΠδη., ΒΤ βοι, ραίαυδη (11). 
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ἸΡ ΡΒ αι ν ὰβ βαῦσρα ἀαθι σΒΠΡΟΡ. 11 ΒΆΙΠΥ ΔΚ 5110 0 

Ραΐᾳ δὲ ΒΡ βαθγραῃ ἰχν]8 Ὠνοϊαπδ σαἰανια 120]18 πϑάἀδπαρίη, 
ἈΚΘῚ ΒΌΠ]ΟΝ, ἀκΟΘῚ ἈΠΎΘΥΘΙ, ἀκοὶ ἀρ]β, ὩΚΘῚ σα] 6], ἃἰκοὶ 

ΑἸ], ἀκοὶ Πγανοῦ. ἴῃ ΔΠ]ΔΏ)1ὰ τἰιβί αἰ Ἰκ] ἀθάι} ᾿χνὶδ Ἀ] αὐ 88 

γϑᾶη ΡΔηηἃ ἰο]ὰ. 12. ΔΡΡᾶη αὶ πηθ] τα, πἱ ἴῃ ΡῚΒ ἃπᾶ- 

μὴ ΕΠ μη. εἰ ἢ ΡΒ ΔΙΑ Δ  ἀΪη5. ἃκΚ ἀπ ρα" ]8η 

ἀϑαδαο 1} ̓ πϑαγὰ ΡΟΟΪ Δ} ἰχνὶβ Πα θα ὙἹΡγὰ ἰχυὶβ ἴῃ δηᾶ- 

γ})]ὰ οΡ5. 1 18. ἴθ} ΡῚ8. σαρΥα ϑυ 14] 81π|. ΔΡΡᾶΠπ ἃπἃ 

σαΡγα βίοι αὶ ἀπβαγὰὶ ΠΙΔῸΒ ᾿γὰ]5 ἰσ]ποάθάπμμη ἃη8 [ἀ]ι6 8] 

Τοϊΐζαθ, ἀπΐθ ΔΠΔΕΥ ΘΙ ΑΙ θ5. νὰ} ΔΠ]ηὰ 15. ΠῚ 81141Π| 1ΖΥΪΒ. 

14 πηΐθ Ἰαθαὶ ἔνὰ ἰπηπὰ {γᾺ}} 12018 πναῖθνορ, πὶ ρ δ  γ ΒΟ Β5 
γΔΡ. ἃκ 5ύᾶβϑυθ αἰ]αύα ᾿ΧΥ18. ἴῃ ΘΌΠ]ΔῚ γΟ Δ] ἀθάπη, 5γὰ 78}} 

11 ἰδοὺ γὰρ αὐτὸ τοῦτο τὸ κατὰ ϑεὸν λυτηϑῆναι ὑμᾶς τιύσην 
χατειργάσατο ὑμῖν σπουδήν, ἀλλὰ ἀπτολογίαν, ἀλλὰ ἀγανά- 
χτησιν, ἀλλὰ φόβον, ἀλλὰ ἐπιπόϑησιν, ἀλλὰ ζῆλον, αλλὰ 
ἐχδίχησιν. ἐν παντὶ συνεστήσατε ἑαυτοὺς ἁγνοὺς εἶναι τῷ 
πράγματι. 12 ἄρα εἰ καὶ ἔγραιμα ὑμῖν, οὐχ ἕνεχεν τοῦ ἀδι- 
κήσαντος οὐδὲ ἕνεχεν τοῖ; ἀδιχηϑέντος, ἀλλ᾽ ἕνεχεν τοῦ φανε- 
ρωϑῆναι τὴν σπουδὴν ὑμῶν τὴν ὑπὲρ ἡμῶν πρὸς ὑμᾶς ἐνώ- 
πίον τοῦ ϑεοῦ. 18 διὰ τοῦτο παραχεχλήμεϑα. ἐπὶ δὲ τῇ 
“παρακλήσει ἡμῶν περισσοτέρως μᾶλλον ἐχάρημεν ἐπὶ τῇ 
χαρᾷ Τίτου, ὅτι ἀναγέσαυται τὸ πνεῦμα αὐτοῦ ἀπὸ τιάντων 
ὑμῶν. 14 ὅτι εἴ τι αὐτῷ ὑπὲρ ὑμῶν κεκαύχημαι, οὐ κατῃ- 
σχύνϑην, αλλ ὡς πάντα ὑμῖν ἐν ἀληϑείᾳ ἐλαλήσαμεν, οὕτως 

-------....ὥ.-ἰ-...ὕὕὕ...΄.... .-..... ......ὄ. .. .... 

18 τθἢ δὶ Β, 10} Ρὶ8Β Α. δἴυθπι Β, πἰυπὶ Α.. ΔΡΡᾶπη 8Ὧπὰ Β, 
4ΡὈΡᾶπ ΔΑ. 14. 14} 12 Β δου. ἀοὺ Ζ61106, Τοϊΐδιπ ΛΔ, φΥ ΘΟ] Β0Π 6. ΤΌΥΤΤΩ, 
αἴθ ΠῸΥ τοτὲ ἀθουβοίζου διβροηθη Κοηπίθ, 5. ζὰ Με, ΧΥ͂, 21, Τοιίαυ Β 
υπὰ αἴθ ΠΟΙΔΙΒΡΘΌοΥ; ΠΠ Ο. ὙΠ|Ι, 6 μαῦθη ΑΒ Τοιίδπμῃ. 

11 12.158] ὑμᾶς ΘΕΚΤΙ, 1}Ὀ} νρ --- (610. --- 12ν}18] ὑμῖν ΒΡΕΚΙ, 
517 --- ἐν ὑμῖν, --οἪἁ ἨΡαμπια ἰο]1.] τῷ πράγματι δῖπ ΒΟΠΙΕΟ ΙΕ νς -- 
ἦν τῷ πράγματι. 12 1401} εἰ καί, 5. 8, --ο Απδηδῃ απ 1π85] ἀδιυχή- 
σαντος; ΟΟΥ μοίβομθ βάσκ (ἀπαμπιδῃίαη --- βιάζεσθαι, ὑβρίζειν) 
ΡῬᾶδδί δυῇ ἄθῃη νυ υ]θρομᾶθη [411 910, 5. 1 Ο. Υ͂, 1 ἀχούεται ἐν ὑμῖν 
πορνεία --- ὥστε γυναῖχά τινὰ τοῦ πατρὸς ἔχειν, ----ὀ πυϑάδυδοϊη ἀη5818 
ῬοΘΙ ἴαυσ ἰχυΐβ Παρατ] τὴν σπουδὴν ὑμῶν τὴν ὑπὲρ ἡμῶν , ἀατγαϊί ΘοΥ 
ΕἸΓΟΥ ΕΣ ὯΠ5 ὉΠΙΘΥ ΟΟΟἢ ΒΟ θαγ ψοτγᾶθ; ἄα5 (ἀοὐϊβοῖο 150 ποῖ ρου Ἰορατί 
Ἰα θ᾽ πΙ ΒΟΟΣ 460}16π (ἢ νῷ ΑΠῈΡΥ50) σοῦπαοτι: ,δὰ πηδηϊοοίαησπι 50]]1ο1π- 
ἀἴποτι ΠΟΒίχΆτη ἡπᾶτη ὉΓῸ ΥὙ0015 ΠΑΡΘηὰ δ᾽, ψ16 ΔΙῸ δ115 ΟΥ πἰχασίαν Ζὰ 
ΟΥ̓ΒΘΒΘα 150. 18 ὑπβᾶγ81}] ἡμῶν --- ΕἸ, ὑμῶν. --- Η1α115] περισσοτέρως ; 
2 ἤϊδυβ νρὶ, ΥΠῚ, 22; Οὐίου ἴπ 5 Κεϊγοῖπβ. 14. ἴζυϊ5 ἱπ βυπ͵]αὶ τοαϊ ἀοἄυπι]) 
ἡμῖν ἐν ἀληϑείᾳ ἐλαλήσαμεν ΟἹῈ ἀοΥ νρᾳ Απιργβί --- ἐν ἀληϑείᾳ ἐλα- 



ἢ :-Ξ 6. (1) 
Ρ. -9.18) 

1αϊ κι7ο 
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ἩγΟΥᾺ] ἀπβαγᾶ 50 ἃἀὰ Τοϊδμ βαηα νὰ}. 1ὅ 18} Ὀυϑύϑ 
15. αἴαταθδαα ἀα 2018 51πη44 ΔΙ ΠαΙΠΒ. ΡῸ 84118126 ᾿ἰχναῦα 
ἘΠ Δι56 1, 506 111} ἃρΊδα 18} ΤΟΙ ΤῸΠ 8ΠαΠΘΏᾺΡ 'πἃ. 106 ἴΔΘΊΠΟ 

πὰ ἀπίθ ἴῃ 8]]Διηγηδ σού αι, ἴῃ ᾿ΖΥΪΒ. 
ΥΠΙ, 1 ΑΡΡᾶπ Καμη]α 1218, ὈΓΟΡΙ]5, δηϑὺ σα θ5. ΡῸ 

σἼΡθΔΠΟΝ ἴῃ ΦἸΚΚΊΘ5]οπῚ ΜΑΙ ΟΠ 815, 2. βαΐθὶ 1η ἸηϑηδρΙΏΙη8 
Καϑίαιι ΔΡΊΟΠ5 τηϑπᾶρσαιθ5 [Δ Π6 6815 126 14} βαύα αἴπρο ππ]6α] 

126 υϑιηϑπδρηοαδ, αἀα σΘὈΘΙΠ ΔΙ Ὁ] Θ1Π5 1Ζθ:; 89. ἃπίθ ὈΪ τη8}}- 

(αἱ, γοϊδνοά]α, 181 αἴαι' τηϑμὺ 5110 ν11}05 νϑϑαπ, 4 τηἷρ τιᾶ- 
πᾶρδὶ αὐ] οὐδ πμδὶ ὈΪα]Δἢ 85 Ὁ Πΐτηδη δηϑύ 561Ππ8 18} σΠη81-- 

πχνεις , ο νον ἢ ς ἀαιὰ , 5η.) , ἢ : 
καὶ ἣ καύχησις ἡμῶν ἢ πρὸς Τιτον αἀληήϑεια ἐγενηϑη.. 

158 χαὺὴ τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ περισσοτέρως εἰς ὑμᾶς ἐστιν, 
2 -»ἢ , 

ἀναμιμνησχομένου τὴν τεάντων ὑμῶν ὑπαχοήν, ὡς μετὰ φό- 
᾿ Ν , ὙΦ ς 2. , [ν᾽ 2 ᾿ 

βου χαὶ τρόμον ἐδέξασϑε αὐτὸν. 16 χαίρω ὃτι ἕν τταντι 

ϑαρρῶ ἐν ὑμῖν. ὲ 
᾿ --᾿ 2 } .“» ’ “ 

ΥΠ], 1 Γνωρίζομεν δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τῆν χάριν τοῦ 
-Ὁ Ά, ’ " κυ ᾿ 7ὔ »"Β , 

ϑεοῦ τὴν δεδομένην ἐν ταῖς ἐχχλησίαις τῆς αχεδονίας, 
2 ὅτι ἐν πολλῇ δοχιμῇ ϑλίψεως ἡ περισσεία τῆς χαρᾶς 

»"ἪΣ᾽ . 2 Βδι. 9 - 

αὐτῶν καὶ ἡ κατὰ βάϑους πτωχεία αὐτῶν ἐπτερίσσευσεν εἰς 
ω ΄-Ὁἄ 9 Ὁ φ 

τὸν σιλοῦτον τῆς ἁπλότητος αὐτῶν: 8. ὅτι κατὰ δύναμιν, 
- 2 - 

μαρτυρῶ, χαὶ ὑπὲρ δύναμιν αὐϑαίρετοι, 4 μετὰ πολλῆς 
- ,ὔ Ε. 

γιαραχλήσεως δεόμενοι ἡμῶν τὴν χάριν χαὶ τὴν χοινωνίαν 
-.-..--ο- 

15 ΔῈ Ὀγυθίβ Β, αὉ Ὀγταθίβ Α. ἱπᾶ Α, ἴπὸ Β, ὙΠ, 1. δἰ κ|ς188- 
Ἴοη ἃ (ταῖς ἐχκλησίαις) πᾶ Ἤργμθ, Μαββπᾶπη; ἃἰκκ] βίο Β υἀπᾶ 6Τ,. 
2 148} βαία ΒΒ, 140 Ραία ΔΑ. 4 υἱθιοίοιπδαϊ Α, ἴῃ Β ᾿ἰϑύ ἢ [αϑύ ρᾷηζ, Ὁ 
βᾶπ Ζογβίῦγί, ππᾷ Ρ [Ὧν ὑ Ὑϑυβομυῖοθοπ; ΟἹ,, Μαβδηῖϑη πΒὈ]οὐοἸπαί. 

λήσαμεν ὑμῖν (ὑμῖν 1610 ἴῃ 5111). --- υπδᾶγὰ} ἡμῶν --- ΒΕ ὑμῶν. -- 
ἄυ Τοϊίαυη} πρὸς Τίτον ΕΟ 10 νρ (αα ΤΊθαπι) --- ἐπὶ Τίτου. 106 ἴαρῖπο 
ΠᾺ}7 χαίρω, πὺχ οἴπὶρθ ἴπρογθ Πδη ἀβον  οη χαίρω οὖν; ἅδ5 δεγπάθίομ 
αἰχᾶ Οίοσα γοσὴ ἀρθουβούζου θοβοιθρί, 5. Ζὰ 1,6, 11, 44. ΥΠΙ, 1 Καηπἦδ 
γνωρέζομεν, πὰν νρ" 56} , ποία ἴαοῖο᾽, 2. Ραία ἄΐϊπρο ἀπ]64}} ἡ χατὰ 

᾿βάϑους πτωχεία; Ροῖ. 10 1α0. , ἃ] υἰδδίπηα θαιιρουύαβ᾽ Ὑρ, Ψρυο πα Ῥδι- 
Ῥουίαβ᾽ ἀθ ΑἸθγϑύ, Απρ, β'ϑάμ], 8. 51108ν11}05] αὐθαίρετοι, ἀ Δἰ]Ὸκ]68- 
ἥοτη ὈΘΖΟρΘη,, ΔΌΘΙ ΨΟΥΠΘῚ 1Ζ6, ΠΆΘΉ Ποὺ Ὀ1Α] Δ ἀΔΠ5 τηᾶ 8011], ---τ γΘ 58} ΓΟΆ]0 
τὰ ΟἹ θομΙβομθη, ΦΌΘΓ νρ Αἰαθυϑύ Δτρ, Γαθχτιηὐ. [τὰ Οὐ θο  βομθη ρθηδ- 
το αὐθαίρετον υπὰ δεόμεγοι, ΟἾΟ] ἴῃ ἸοΟίκογον Ὑϑυθϊπάπηρ', σι ἔδω-, 
χαν (δ). 4. υὐἱρ]οίοϊ μα] παρακλήσεως ,ϑγυϊύ νἱθῖθη. Ὀϊύθπ᾽ ; αππ Ἐ{ΓΌΪΟ- 
ἰοΐη5 ἄα5. Ὀοάθαύθη ὁ τπιῖ΄- βομοῖηῦ Ζιὶ βίθῃμθη, τνῖο ἴῃ ΠΟ ΡΊ]απ, ἀΓΒ]ΟΠἾ8π, 
Ἠθγορίαη, τυγορ]απ, --- Ὠἰπιθῃ δηδ., βοῖπα} τὴν χάριν"; πΐμιδῃ υπὰ Βρῖϑ 



ἘΠῚ Ρβαϊυ Υἱ]Π]ὰπ οΡ5. 0. ϑύδθὶ θὈθιθίμημ ᾿Ποἰΐαι) οἱ βάν 

5Υ6. ταὶ 8 ἴῃ ΔΙ] ἃ τη πδρη]Ρ, Θ᾽ ΪΔ θΘΙ πὶ 18} νϑιγ δ, 

ἦι Καθ] 1. ἴῃ 11] πϑαδιιἀθίη 7411 ἃπὰ ῬΙΖα] τι 1215 ἴῃ 
ἘΠΕ ἐγ Ργαὶ, οἱ 18} ἴῃ Ρὶχαὶ δηδίαϊ Τρ Ρθ. 8. ΠῚ ϑΥΒΥΘ 
ἐγ] πο 5 αἰρὰ ἰχνδ, ἃΚ ἴῃ ῬΙΖΟΒ. Δα 126. τπϑαδαα θη 8 18} 

τῆς διαχονίας τῆς εἰς τοὺς ἁγίους, ὅ καὶ οὐ χαϑὼς ἠλτοί- 

σαμεν, ἀλλὰ ἑαυτοὺς ἔδωχαν πρῶτον τῷ κυρίῳ καὶ ἡμῖν διὰ 
ϑελήματος ϑεοῦ, 6. εἰς τὸ παραχαλέσαι ἡμᾶς Τίτον ἵνα 

καὶ λόγῳ χαὶ γνώσει χαὶ πάσῃ σπουδῇ χαὶ τῇ ἐξ ὑμῶν ἐν 

ἡμῖν ἀγάπῃ, ἕνα καὶ ἐν ταύτῃ τῇ χάριτι χιερισσεύητε. 8 οὐ 
'χατ᾽ ἐπιταγὴν λέγω, ἀλλὰ διὰ τὴν ἑτέρων σπουδὴν χαὶ τὸ 

5: πὦ ΖῈ, γὙογθι ΠΟ πππρ Ζιιροβοίχί, πάθη) χάρες 815 «ραρθο᾽’ δυΐροίαθϑα 

ἡμᾶς; ἃπᾶογβ ΑπΙθυβέ: ΟΥ̓ 68. ΒΌΒΟΙΡΙ [ἢ σταίαηι᾽. Π6Ὶ βίῃ ᾿ϑ0 ν161- 

βδῃ υ15] χαὶ ἡμῖν, Θὕθη80 ἄρ νρ Διαρυϑύ. , ἀοι ποθ᾽. θ δγαθὶ ὈΘαο1μ)87 
εἰς τὸ παρακαλέσαι ἡμᾶς, ἀθ νρ Διηρχδί ἴα τπῦ γοραγθιητδ᾽; θυ ὁο0π- 

Π6] 50 ὙϑΊ Ώ] 10} ἃὰ5, ἀἄὰ88 ὙΠ ὑπ5. οχτίσὺ ΓΒ] θη Τισιθ Ζὰ ρ]θ 616 πὶ 
ΖΘΟΚΟ Ζὰ 60 Ζ0} Βοπᾶομ ἢ) ὙΕ. Ζι 1, 8. -- 5506} οὕτως χαί, ΥΡΊ. Ζὰ 
ἘΡΒ. Υ, 24. 1 5800 ΤΟ ΔΠ 15] ὥσσερ; ΤΆΛΏΓ 5. 80 ΟἿ, --Ξ περ, Ν' 16. 10: 
1.4. ΧΥ͂ΠΙ, 14 ἴπ ἐπειδήπερ υπὰ ἤπερ ()), ἄοοῖι Ὀ]ο δῦ περ ἵπ ὥστερ 

Ῥτἄροβιτζίοιι, βοπάοστῃ δάνου ἰδί οπίβρυθομθηα ἄθπὶ, ἱπθα ρου ἢ, ἀδ5 ἄο ΠῚ 
Αἰηθγϑῦ ΠΪΘΥ ΘΙ ΠΒΟΒΙΘΌΘΠ, 5. Ζι 64]. 11, 6 ἀπὰ Μύ. ΧΧΥΤΙ, 1. --- 617 ἵνα, 
ΖῈΥ ὈΠΠΒΟΒΓΘΙ τ πρ Ὧθ5 ΠΡ ΟΥαν5, 16 1π| ΟἸ ΒΒΙΒΟΠΘΠ Οὐαί ον ὅπως 
ο. πὲ» Ὑ8], ὑπ ἀσπεννν ὅ.ε 1. Ὁ. ΤΥ. δ; 8 Βγάθυο {αν ] 1 Π 08} χατ᾽ ἐπιτα- 
γήν, Δὺρ Απιρυϑῦ »βοουπιάτιπι 1 ΡΟ πι᾿, ΔΌΘΥ ἄρ νρ' » ΠΔΒῚ ἱπηρο δ η8᾽. 
--- 12γ}15] Ζυροϑούχί, --- ἴῃ) 1208 -πιβάαι61π8] διὼ τὴν σπουδήν ρα νων 
νγρῆὶ -- διὰ τῆς σπουδῆς, νγἃ5 Δ1]οἴη. Β᾽ ΠπροΙη 85. 15, 
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ΕΠ Δα 15 ἴῃ ΡὰμΒ. γϑῖμη8, ὅ 1} πὶ ΒνΆΒΥΘ γϑηϊα6- 

ἄπ, ἃκ 5Κ β᾽Πθὰη5 ἁἰροθθα {πππηϊϑῦ {γα}, ῬΆΡΥΟΝ ΡδΠ 

ἴαλαγα ἀπδίοαϊαα, 5ναϊ τπϑύϊι αὶ ἴἢ ᾿χυ185. 1.1 ΡῸ ἃπϑὺ. 17. δΚθὶ 

ἱγαγαῖχοβ {ΠῚ ργ 5. δἰ γ Καῖ ρα Κιπβαπαβ, [ 9. ἀπθθ ἰππηπῈ}} ἃπδ, 

χαϑὼς προεν) ἤρξατο, οὕτως χαὶ ἐτιιτελέση εἰς ὑμᾶς χαὶ τὴν᾽ 

χάριν ταύτην. Ἱ ἀλλ᾽ ὥσπτερ ἐν παντὶ περισσεύετε, πίστει, 

- « , ΟΝ, ᾽ ἢ ,ὔ ’ ᾿ 
τῆς ὑμετέρας ἀγάπης γνήσιον δοχιμάζων, 9. γινώσχετε γὰρ. 

ὅ 16} πὶ Β, 1ᾶπ πὶ Α. Ῥάβγυοι βαὰῃ Β, βᾶβυονρ βᾶπ Α. 17 {ἰαβναῖ. 
Β, Παρ ναὶ Δ. 8. ιιδἀαπιάἀοῖηβ Α, πβαρδαᾶοὶη Β, ἔἸρνοβ Β, ἔπ] Ργο5. Α, 

ὙΓΠχθ ; ΘΌΘΠΒΟ βθίζθῃ υ16016 Ρ.ΊΘ0Π), ΤηΪπιι86. ὩΔ0ἢ ἁγίους Βίηχι: δέξασθαι, 

ΤΠ ἢ ,ὈΙἰθπα τἀπὶ 416 συπδύ {611 ΠΘὨτηΘη Ζὰὶ αἰἰνέθη ̓  (46 ΝΥ οἰ[6). ὅ ῬάΡτΟΒ. 

Ἰυποίῖν γ0} ΘΙΠΟΥ ΠΙΟΒᾺ ὈΘΔΡΒΙ οὐ ρύθη ἔ0]ρ6 (δππ: ,αἴθ βαπηη]απρ ἴῃ Μ,. 

βοπϑί βίθίβ υη θουβοίζέ. - - ἴῃ (2)} πυροϑοίδί, Θθθη80 ἃπᾶ, ἄλβ 406. πἰοῆ 

γ»»ἥἕκν 
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ΓΔ] 15. ὈΠ5ΔΥῚΒ [5115 Χυιδύδαβ, βαῦθὶ ἴῃ ᾿ἰχγαῖὰ σδαη] θα 8 

51Κ σΆΡΙΟ5. Ὑἱϑα δ. οἱ 718. βδηηηἃ 15. πΠ]64]4 ρΑΡοΙραὶ να]γ- 
ΡᾺ10. 10 184} Ταρὶη 11 Ρδιημηὰ οἱρα:; αὖθ Ραΐα 120]18. θα 120 

δύ, {ιχθὶ Ὡ1 Ραύαϊηϑὶ ἐδ) αἷς 18} ν}]ὰὰ ἀπρθμμαΡ αἱ [α]ν- 

ΠΪῚ 7618. ἰ 11 ὃν πὰ 881 18}. ὑδι]α ἀϑύϊα Πα]. Θ᾽ ΒΥΑΒΥΘ 

ἰδαγαῖδὺ Ἰηὰ8. ἅπι ν]]Π]8μ, 5γὰ 811 ἀτι ἀβυϊαΠπδμ. πι5. Ῥαμηχμηθὶ 
Πα θα]. [ 12. Ἰαθαὶ δκ ν}]}}ὰ 1 σαρΊ 81 δῦ, βγᾶϑυθ Πδθδὶ 

γα 1] Δα δηΘΙὴ ἰδῦύ, ὩΪ βΥᾶϑΥΘ Πἰ Π80)α1:. 13. πὶ ϑγ8 ἃ οἱ 

κ ͵ ο , ς - 3 - - «! 2 «-- ἴα 

τὴν χάριν τοῦ χυρίου ἡμῶν Ιησοῦ Χριστοῦ, ὅτι δὲ ὑμᾶς 
ΒΝ] - “-“ὄὌ « ἃ 

ἐπτώχευσεν τιλούσιος ὥν, ἵνα ὑμεῖς τῇ αὐτοῦ πτωχείφ πλου- 

τήσητε. 10 χαὶ γνώμην ἐν τούτῳ δίδωμι" τοῦτο γὰρ ὑμῖν 
συμφέρει, οἵτινες οὐ μόνον τὸ ποιῆσαι, ἀλλὰ καὶ τὸ ϑέλειν 

- ) “-" 

σεροενήρξασϑε ἀπὸ πέρυσι. 11 νυνὶ δὲ χαὶ τὸ ποιῆσαι ἐπι- 
, τρων Ὧ 2 ς , - , εἰ 

τελέσατε, ὅπως καϑάπερ ἢ προϑυμία τοῦ ϑέλειν, οὕτως 
- Ν γ ’ Ἂν “"- 2) υ Ν ῳ , 

καὶ τὸ ἕχιιτελέσαι ἕχ τοῦ ἔχειν. 12 δἰ γὰρ ἢ προϑυμία 
7 Ν ὟΝ Ἵ» 2 τὰ 2 Ν 2 2} 

σερόχειται, χαϑὸ ἂν ἔχῃ εὐτερόσδεχτος, οὐ χαϑὸ οὐχ ἔχει. 
! ἥξῷῳ νὰν 2 Ἵ ΕῚ 

18 οὐ γὰρ ἵνα ἄλλοις ἄνεσις, ὑμῖν δὲ ϑλίινγις, ἀλλ᾽ ἐξ ἰσό- 

9. σαθοῖραὶ Β, σϑῦϊραὶ Α, ὙοΥρῚ. 61]. 8 27; ἀἴθ56 106 ναυϊδηίο ἘΤΡΆ. 
ΠΡ: 10 11} ταρῖπ Β, Ὁ τὰρὶη Δ. ἰδυ͵ᾶπ --- γ]]] πὰ Α,, νυ] δ --- 
ἰααΐαπ ΒΒ ἀπᾷ ἀἶο. Πογα ΒΡ οθΘΥ, ΘΌΡΘη. 4116 ΟὙΘΟ.,. Ἰαύθίη, 416116π, 6110 
ΒΟΠΘΙ ΠΌΔΙ Ρ]Δι51016, πὶ ἄον ἰαὕ ψ 1} Ὀυ 1 9πὸ ἅπάθγαπο. 11 ΠαΡΑῚΡ Β, παθδὶ 
Α, νγὰβ Δ]16η|8}15,τππᾶπ Πα σὰ οὐκ ἄσθη πνᾶτο (16 στίθοι. ἡδὺ τὸ οἴεσθαι 
τεύξεσταιν ὧν ἐκςρίετει). Ῥοοῖῦ πἰγά μαθ41]Ρ ροϑύὑψε ἀυγο0}} νϑ ,(6Χ 60 
ᾳιοα ΔΘ 15᾽. 18 Δ 5801] Β, 1845 5861 Α. 

9.16] αὐτοῦ (ΕΞ ΟῚ) οἄον ἐχεένουδ 10 δ΄πη ποοὶ ἄο 'ῇῆοίίΘ: , ἀπά 
Εἴπθη ταῦ »606 10 Πιοτίη, ἄθηπ 4165 (ἄἴο τη] αἰ ρΡο ραὉ6) ἰΓομητηῦ ΘΙ ΟὮ, 
ἄὰ 1ῃγ πἰομῦ πὰ την ἄρον νογαηδία!θίθη. βαθ]αηρ (τὸ ποιῆσαι) Βοπάθγῃ 
δ 0ἢ). πηϊῦ ἄοτη νογβαίζο ἄασι (τὸ ϑέλει»ν) 5610 γουῖροπι Δ Ὦγ6 65. ἄθῃ πιὰοο- 
ἀοπΐβομοι. σομηθϊπἄοα. χυγογροίαμ παὐξού (προενήρξασϑε). υμῆϊα ἀτίοκίθ 
πρό πἰοῃύ τ τππὰ ᾿ηὐογργοίτίο ΜῸ] , ἃ θοὶ Θὰ ποῦ ΠῸΣ ἄδ5 ἔμ, 
ΒΟΠΩΘΥΠ ΒΟΡᾺΥ 65. ὙγΟ]]Οη οὐϑῦὺ νΟΠ ὙΟΥΡΘΠ 716γ6 Πογβίαπηηλν. 11 ἰδ πὰ’ 
581] νυνὶ δέ, 5. τὰ Βῦ, ΥἹΙ, ὁ. --- ἰδαγαϊ8}}] Ζυροποίχί, ν᾽] 61οὐ πϑΟ ἢ 
ἄθπη ΡΥ ρίι5. οδύ᾽ ἄον Ἰαύοϊ πΙβόμοι. 411601106π (απο Απρὶ Απιρυ, Αγ δύ.) 
12 ἴπ σαργοῖίία! 150] 7σρόκχειται, νοὴ φσυθιραῖι, ,Θηη ΑΩΟΥ Ὑ11Ὸ0 ἴῃ στοὶ- 
ψοϊίθ ἃ. ἢ. Ῥοὶ ἄον παπᾶ ἰδέ᾽, γρ' ,51 νο]ιιηΐα5. Ῥγοιηία οσὐ᾿, ΘΌΘη50 Πῦθο 
τη ρ]ορβαῦ; Ηρυπθ ἴπὶ υνῦυξου θιοῃ., 1... ΜόογοΥ ᾿. 004 τἀομπ Ποίγοι. 65. ποὶί 
βαρτυοίίς (1,6. Τ|, 1) 2, νοπη. (61 Ὑ1110 ὈΘΒΟΒ]ΟΒΒΘΠ. ᾿δύ᾽, τα πα 41} ἔχῃ --- 
ΟΣ], ἔχη τις; Βιθ]θοῦ δύ προϑυμία, -- δύ (2)] χυροβοίί. ---ο πὶ δύᾶβυθ πὶ 

᾿Δ4041}] οὐ χαϑὸ οὐχ ἔχει; οἷπο ἄὰβ νουγηῦρθη ἰθοτβίορθηάθ ρὰθ9. τα 
ἄρον ἑλαρότης οπίθοῆγοα. (46 ὙΝ οἰ(ο). 13. πὶ δνᾶ ἃ] 61] οὐ γὰρ ἵνα; 
ΒΥΆΘ] 180 Δισοῦ (ππορὴ5 ρσθύγοημῦ , ἀ0η}) ΠΟ ῦ 50 ὅη85᾽, νρὶ. ΘΟ], 11, 9. --- 
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ΔΙ Ρατγαὶ πὶ ἰπ511α, 10 ᾿χνὶβ ἃρῖο, ἃΚ π5. Ἰθηαβδαιθ ἢ ἴῃ ΡΠ], 

ΠῚ Π6]ἃ ἴχνᾶν αἱαγαβθ8. ὦ Ἰα]ηϊχ 6. ΡΥ θΟπι, 14 οἱ 18} 

ἠαϊπαὶχο ὉΪΑΤΒδιι8. γαῖγρὰὶ ἀπ Ἰζνάγα η ΡΥ θΟΠ, οἱ γα Ραὶ 

ἸθΠλΒΒαΒ, 1 βγάϑγθ ΘΒ Π.6]1} δῦ: 8Β8601 ἢϊτπι, πὶ πηδηδρΊΖ0., 18} 

58 6] 616]. εἰ ἴανιο. ἢ 10 ΡΡὰμ ἀνὰ} ραρὰ ἰχὸ1] ρα ΡῸὸ 
βοη τἰϑαλθῖη. ἴα ᾿χῪ}]8 ἴῃ Παϊχΐο Τοϊαιθ, 117 παΐθ 

Τα ϊβ Ὀ᾽άα. ἀηαπαμη, ρΡὰπ πϑάσπαοχα γι βαη δ 5110. γὙἹ]] 15 

σα ρ ἀπ ἰΖν]δ. 18 σἂ} - μὰ - ΤῈ} - Βα Πα] θα ππὴ ᾿πηηηᾶ ὈΤῸ- 
βὰν, Ρὶχοὶ ἢαχθίηβ ἴθ ἃἰγαρρ. ]) 0) ἃπἃ 41105 ΔἰΚΑ]ΘΒ]ΟΠΒ, 
19 ΔΡΡὰπ πὶ μαΐαϊη ἃκ 18 οαύθν! θ᾽ ἔτη) ΔΙ ΚΊ ΘΒ]0 1. 11}- 

ΘΆΒΙΠΡα ὉΠΒ5 ΤΡ ἀηδίαϊ Ρῖχαϊ Δη ἢ ὐ]ἀ0η [8 ] τιη8 ἀπ [181|- 

τητος ἐν τῷ νῦν χαιρῷ τὸ ὑμῶν περίσσευμα εἰς τὸ ἐχείνων 
ὑστέρημα, 14 ἵνα χαὶ τὸ ἐχείνων τιερίσσευμα γένηται, εἰς 

“" , ’ 

τὸ ὑμῶν ὑστέρημα, ὅήεως γένηται ἰσότης, 1ὅ χαϑὼς γέγρα- 
«ς Χ . 2 γ , Νῶςξ “- .η.} ) ) 

σεται Ὁ τὸ σπτολὺ οὐχ ἕ:τλεόνασεν, καὶ ὃ τὸ ὀλίγον οὐκ ἡλατ- 
’ ᾽ὔ Ὕ ΕΝ - - , ἃ ) Ἀ 

τόνησεν. 16 Χάρις δὲ τῷ ϑεῷ τῷ δόντι τὴν αὐτὴν σπου- 
Ν Α - “- ν ’ 

δὴν ὑστὲρ ὑμῶν ἐν τῇ καρδίᾳ. Τίτου, 17 ὅτι τὴν μὲν σιαρά- 
χλησιν ἐδέξ πουδαιό . δὲ ὑσα ἡ9αί » ἐξῇλ χλησιν ἐδέξατο, σπουδαιότερος δὲ ὑττάρχων αὐϑαίρετος ἐξῆλ-- 

“ }] ως 

ϑὲν πρὸς ὑμᾶς. 18 συνεπτέμιψμαμεν δὲ μετ αὐτοῦ τὸν 
3 - ᾽ ἘΝ »" 3 -» “- 

ἀδελφὸν, οὐ ὃ ἔπαινος ὃν τῷ εὐαγγελίῳ διὰ πασῶν τῶν 
2 - 2 7, νῦν 2 Ν Ν ΤᾺ φιαν - 
ἐχχλησιῶν, 19 οὐ μόνον δὲ ἀλλὰ καὶ χειροτονηϑεὶς ὑπὸ τῶν 

» “, Ν - , -Ὁ Ἷν 

ἐχχλησιῶν συνέχδημος ἡμῶν σὺν τῇ χάριτι ταύτῃ τῇ διακο- 

160 ἀυὰ}ρ ἃ ὑπ Μαβδηιᾶπη, αὐἱ]ὰ ΒΒ ἀπᾶ ΟἹ,, Ηθγπο. 1χε1 Β, 
126 Α. ἴδυν ἴΖν]5 Α, [616 ἴῃ Β. 18 ρὰῇ - βδη - τη] ρϑαπαϊάθαθππι Α, σὰ - 
βδη - πὶ ββαπαάϊάθάιπι Β, νὰβ Ο],, Μαββιηδπη 1ἢ 18} βᾶὰπ (7180 Ρᾶπ) 1|1}- 
βαπαϊἀοάμπι ἅπάθυπ ; 4]16ῖη ΌρΘβοιθη γοὰ ἄρτι θοΥῆϊβδιροη 14}, βρυϊοιύ 
ἀάσεοροι, ἀα: 5 ἴῃ Β πἷθ ἄαβ ἢ νοὴ 180}, ΟἰοΥ8 06. ἄὰ5. γοπ ὉΠ Δ5Β1 Π11υὺ 
αἰτά. Ποὺ ὈΟρΡΥΠ, π᾿ δύ Μ|6 ἴπὶ ΟΥ̓ ΘΟ ΒΟ μθη. Ζύ ΟΙΤη8] δἰιϑρϑατιοἶκύ, 
88 σομῦστί Ζιπι νου θτιΠ1, 110 δύ δάνθυθαθ), ΥὙρῚ], σὰ 1 Ο. ΧΥ͂, 15. ΡΙ1Ζ6ὶ 
Β, Ριῖζαὶ Α, αἰναρροιοπ ΒΒ, ἄοπι ΟὙἹΘ0ἢ). οΠύβρυθομοηα, αἰναρρθ]]οη5. Α 
ὑπᾶ α16 ΠοΓΔιΒροθοΥ. ἂηά ΑΒ, πίομύ ὅπὰ (61). 19 πὶ ρραβῖηθα Α, πὴΡ 
Βαβίηβαπι Β, ΟἹ, (οταϊηδίτι5. πίον ΒΟΟΪῸ5. ῬΟΥΟΡΥΙΠΆΦΙΟΙἾ5. ΠΟΡΪ5); σι π|}}- 
ϑΆ5ΙΠΡα νρ]. ὰ. ἃ. συίθοῖ, συνέταιρος. 

βᾶυθοι) ὑστέρημα, σοί. Ῥὶυγαὶ, χῖ6 ΧΙ, 9. ῬΉΙ]. ΤΥ, 12. Ῥᾶτροβ βυ]δῃ 
ὑστερεῖσθϑαι. δἴπιρα]. ῬΉΠ. ΤΥ, 11. 15 πδοὶ ἢ} ὁ τὸ πολύ, νϑὶ. χὰ Ἐρῃ. 
Ἡ, 17. -τ πιδπαρίζο - ἔαν20}] ἐπλεόνασεν - ἠλαττόνησεν, 1αΐ. ἀαπάαντ - 
τηΐποσανῖ. [πὶ ΘΟ ὐβοθοη (Ὁ Β] θη. ΘΠ βρυοομοηθ νοῦ. 16 ἱχοὶ ρ81] τῷ 
δόντι ϑῖπ ΠΕΡΟῚ, ἀ οἵ νρ -- τῷ διδόντι. 19. τὴῖρ δηβίαὶ] σὺν τῇ χάριτι 
5 ΒΕΡΟΚΙ, -- ἐν τῇ χάριτε. --- ἔγαυ}η8] τοῦ χυρίου ΒΟ ΕΟΙ, τ γα 
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Δπθ σα ]ραὰ 718} ΘΔΙΓΠ61) πη αῖ, 20. ὈΙνδ Πα] Π85 βαΐδ, Ἂ 
ἱραὶ πγὰβ πΠ5 ἰαἰνποάθα! ἴῃς ἀϊοτοῖη θἱζαὶ ἀπαρ ἄοη ἔγαπη Ἧ 

ὉΠΒ; 21 ραγθαδπάδη8 δὰ κ οοῦδ, ηἰ Ῥαύδϊ μοὶ ἴῃ ἃπαγαὶ" }]ὰ 
ΘῚΡ5. αἷς 14} ἴῃ Δηα γαῖ }"}]α Ἰᾶηη6. 1 22 1ηϑαηἀ]ἀθάπη δ 
τ 'πὶ ὈΤΟΡΔΙ ἘηΒαΥαΠἃ, ΡΆΠ6Ὶ σα καιβι θα πτη 1π Ἰηϑη ρ᾿ ΔΙ Τη 

αἰΐα πδαδθσδηα νἰϑδπάδη, ἀΡΡὰΠ πὰ 581 Πα πιὰ ]5. υϑαδα- 

ἄοζδη ἰταιαϊηαὶ ᾿ηὰπᾶραὶ ἴῃ ἰζυῖδ. 28. 006 ὲ Τοῖδιι, βδθὶ 
ἰδῦ ρϑιη8η Π1611) 1ἃ} σαν βύγα 1η 1ΖΥ15, Ἰᾶθ0θ ὈΤΟΡΙ]8 ὑπ- 

ϑαγαὶ, ΦΡΑΙΒύΔα] 615 ΑἸ ΚΤ Β]Ο πο, σὰ] ρὺ8 Χτιδίδιθ. 24. ΔΡΡᾶΠ 

7 { ΟῚ ᾿, “- ἈΝ Ν - ; 7: Ν 5 γ᾿" - 

γουμένῃ ἱφ᾽ ἡμῶν πρὸς τὴν τοῦ χυρίου δόξαν καὶ τεροϑυμίαν 
ἡμῶν, 20 στελλόμενοι τοῦτο, μὴ τις ἡμᾶς μωμήσηται ἂν 
τῇ ἁδρότητι ταύτῃ τῇ διαχονουμένῃ ὕφ᾽ ἡμῶν" 21 σιρο- 

) ) 

γοούμενοι γὰρ χαλά, οὐ μόνον ἐνώπιον χυρίου ἀλλὰ χαὶ 
Ἴ ΄ 2 ὔ ς , ΔΑ, 2 - Χ 3 

ἐνώσιον ἀνϑρώπων. 22. συνετιέμιναμεν δὲ αὐτοῖς τὸν ἄἀδελ- 
"»ο ᾿ - , Ὁ 

φὸν ἡμῶν, ὃν ἐδοχιμάσαμεν ἕν “τολλοῖς “τολλάκις σπουδαῖον 
Ρ ν᾿ κ κ᾿ , ’ Ἔξ ΠΥ ΩΝ 
ὄντα, νυνὶ δὲ πολὺ σττουδαιότερον 7τε7οιϑήσδι, τεολλῇ τῇ εἰς 
( - ΄ ΟΥ̓ ΔΑ ες Φι σοὶ ΄σχι' Ν Δ ΤΩΝ Ν Ν ΡΣ 

ὑμᾶς. 28 εἴτε ὑπὲρ Ἷιτου, κοινωνὸς ὅμὸς καὶ συνεργὸς δῦς 
-ω ἐν Ἀ τ »Σ᾽᾿ 2 -- . 

ὑμᾶς, εἴτε ἀδελφοὶ ἡμῶν, ἀπόστολοι ἐχχλησιῶν, δόξα Χρι- 
-“- ᾿ 3, ο ζ “Ὁ 2 - ΄- 

στοῦ. 24 τὴν οὖν ἔνδειξιν τῆς ἀγάπης ὑμῶν χαὶ ἡμῶν καυ- 

20 Ὀἰνδηα]αημἀδη8 ἀπο ΒΒ, πιο ὈϊναπάαἸαηάαπι (61,). αἰρτοῖη Β, 
οί ἀϊρηηα (61); Α μαύίο αἰρυ), ἀ00. 65. δύ πὶ αἸρτοίη. ὈοΣΙΟ ρί. 
22. υδααπᾶαπα Α, πϑααπᾶα ΒΒ. ΠΙαῖ5. γηα15 ϑδάἀαιιάοζαῃ Β, γρ]. ἄθοι ὅδ 5 
Ῥ]δομαβίϊβομθ τηαΐβ χὰ Μί. ΥἹ, 26. Μο. Υ͂, 26, ὕδον ἤἴδυβ ΠῚ Ο, ὙΠ, 18; 
Α ἢἰὰ πρᾶδιιάοζαι,, οἷπθ πδομίγϑρΊ 6. νου θΘ βοσιηρ". 28. 18} ραγαμγεῖνα 
Ἔ, 1; ψαναυγδίγα ΔΑ. νυ]ρὺ5 Β, νυ]ρᾶϊ8. Δ, νἱθι]οῖοηῦ δῇ ρυαμα 6 ηθ. 
αὐνγοϊομοπᾶρη Ἰοδασξ, ἄδην ΑἸΩΡΥδί τη Ἰϊἴπρονο ρυΐθοῖ. 8 ἀβο τ θη. ΠΑΌΘα 
ΖΊΟΥ]δ6. 

.-.-.--,,ρ............΄΄΄ ......΄ὦἝ ς΄“  ..  -.....-.. -. .--.«-..-.΄............».ΦὕὉὍὕὃὸνὦὦὸΒϑὄ τ΄ Δὕὔὸὔὄὸ20ιέου δου δ 

--- αὐτοῦ τοῦ χυρίου. --- τπηβαγα1} ἡμῶν --- Τα ὑμῶν, δδίηῃ ἀθ5. δαΐζοβ 
πᾶ ἄορ ηοίίο : οὐ] γοη ἄοη ρθη οΙ θη. Ζὶὶ ΠΟΘΙ 0 ΠῚ ΥΟΙΒΘρ Δ μχύθη. τέ 
ἄϊοβου ΠΙΟθοσραρθ, αἴθ Ῥοβουσί ΜΠ ΤῸ τΠ5. Ζ1ΠῚ Τὰ 0. (05. ΠΟΥ ὑπ 
Ζαπὶ ὈΘν ΟἾ50. ΠΠΒΟΡΟΥ ὈογοΙ ον ΠΠρΊτοῖ. 20 αἰϊρτοῖ} ἁδρότητε ται τῷ πλή-. 
ϑει τῶν χρημάτων; αἴργτοῖ πὰν μἴου, 21 βαγοδαπάδῃθ ἃ] σερογοούμε- 
γοι γάρ Ὁ --- προνοούμενοι, προγοοῦμεν γάρ. --- ΡῸ}5] χυρέου", αὐθΥν 
γρ,(θο᾽, 28. 580] δῦ ραπιαη πιο} χουνωγνὸς ἐμός, ἄον πὐσιιούα ] αν 1ρ6 
2 δαί σοὶ ἰδὺ ποῖ ἄομῃ Τ,αἰοὶ πἰβοθοι; ἔνο ΑἸ Υϑὺ., 4] οϑὺ Β0011ι8 ΤηΘῈ 8 ̓. 
ὕνον ραπιδῃ υρὶ. [μ6. Υ, 7. 11 Ο. ΧΙΠῚ, 18, ῬΆΪ]οπι, 17, 65. δύ οἰ θη. οι 
αὐϑίχαοίααη. ἀπ Ὀοάραϊοί,, σοππο ηβολα ν᾽, 
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ο΄ αιϑίαἰκποῖη {τα ργ05. ἰζυαγαῖζοβ. [Δ}} πμβαγαῖχοθ. Ἀγ ΟΥ̓ Ῥ.]}108. ἔλιιν 
τς ἰχνῖβ ἴπ ἴπὶ πϑἰαϊκη]διδηβ. ἴῃς ἀπαναίνθ]α Αἰ ΚΕ] ΘΒ] Ομ, 

ΙΧ. τ ΑΡΡᾶὰ θὲ πα θα }ϊ μα οὶ γαμύοα ἀτι νομὴ τ{70 ἰδ κο 
οςς χηΪβ ἰβὺ ατι γηθ]]αιι ἰχνῖθ. 2. πηΐὸ γαϊῦ σα ποῖ ᾿ἰχγατα, μα ϊθὶ 

ἔγϑτη ἰχυῖὶ8. ἤγορὰ αὖ Μακἀοηῖμι, ππύρ ΑΚα]ὰ σδιηδην τα, δῦ 

ἔγαμι ἡ [αἰγΐπ. Ἰογὰ, 8} μβαΐα ΝΒ. ἰχγὶβ αἸ]ὰπ πβνᾶρια ΡΒ 

τηδηδο βέδηβ. [126]. 

8. ΑΡΡὰμπ [ἀαγαραβαμαϊάα. ὈΙΌΡηι5, οἱ Ὠγοία!ϊ πηβαγὰ ἷ τες 10 (Β) 
80. ἴἴ} ἰχγὶδ πὶ γα} ἰαπιβδὰ ἴῃ Ρὶχαὶ Πα] α], 6], 5νΆΒΥΘ 

αᾺΡ., σαν ἀαὶ 51]8}}0, 4 ἰθὰϊ Ἰα θὰ] αἰ 121} ἢν15. Μἃ- 
Κιἀοποὶβ 1} ὈϊσΊ απ ἰχνὶθ ΠΠΠ Δ γ) 5. ΘΘ ΔΙ Βοη απ Υ6]8, 

χήσεως ὑπὲρ ὑμῶν εἰς αὐτοὺς ἐνδειχνύμενοι, εἰς ττρόσωττον 
τῶν ἐχχλησιῶν. 

-ΟΙΧ, 1 Περὶ μὲν γὰρ τῆς διακονίας τῆς εἰς τοὺς ἁγίους 

περισσόν μοί ἐστιν τὸ γράφειν ὑμῖν. 2 οἶδα γὰρ τὴν προ- 
ϑυμίαν ὑμῶν, ἣν ὑπὲρ ὑμῶν χαυχῶμαι Παχεδόσιν, ὅτι 
᾿Αχαΐα παρεσχεύασται απὸ πέρυσι, χαὶ ὃ ἐξ ὑμῶν ζῆλος 

ἠρέϑισεν τοὺς τιλείονας. 
3 Ἔπεμινα δὲ τοὺς ἀδελφούς, ἕνα μὴ τὸ καύχημα ἡμῶν 

τὸ ὑπὲρ ὑμῶν χενωϑῇ ἐν τῷ μέρει τούτῳ, ἵνα, χαϑὼς ἔλε- 
γον, “ταρεσχευασμένοι ἦτε, 4 μή τως ἐὰν ἔλϑωσιν σὺν ἐμοὶ 

Μιαχεδόνες χαὶ εὕρωσιν ὑμᾶς ἀπαρασχευάστους, χαταισχυν- 

ἔ 

34 ΠΑΡ γοΩ Β, [Παρ νοβ Δ, ΙΧ, 2. ἴνορα Β (καυχῶμαι), Α 
πγόραπι, Μακιἀοπῖηι Α, Μαϊιάοπηῖαι Β ἀπ ΟἹ, Ακαΐα ἃ, Αχαῖα Β, ν 
πίοι Αχαῖα (61,). τϑναρίᾶα Α, ραναρίάα Β ππιὰ 416. ΠθΘγδαβροθ ον. 1Ζ6 (1Ζϑὶ μη 
ἰδ ρϑϑο τ] 6 06Π), Ζιβαίζ ἴπ 15 ΟἾπ6 σον Δ ΠΥ. - 

94. υιϑἰαἰϊυ]απδηῃ5)] ἐνδειχνύμεγον ΒΌΏΤΕΙΕῸΟ ἀ6ρ --- ἐνδείξασϑε. 
16 βίγποίαν 5011 6] Πρ 80. βοῖπ: ,ἰπᾶάθιη ΠΥ γῸη ΘΌΧΘΥ 600 46 ὈΘΥΘΙΒ . 
σοθέ, 80 σοθὲ ἴῃ ἴῃ ἴπὶ ἀπρ βιοηίθ ἀθν ροπιθ πάθη (ὃ }). ΤΧ, 1 ἌΡ Ὀὲδπ 5 
ἘΠ᾿ περὶ μὲν γάρ, μέν 61, νῖθ ΧΙ, 4 υπᾷ πΒοηϑί. --- Ραΐοὶ ταμίοαα ἀπ 
γϑὶπαΐπι}] τῆς εἷς τοὺς ἁγίους; ταμίοᾶα (παι 1.160) ἰδὺ ραβϑὶν (ΟἹ, [4186] 
Ροτεπα 1) 4, ΘΙ ΟΠ ἀαγρογοιοέ τῖγᾶ᾽, 5. Π. ΜΌΥΟΣ Ρ. 218, ἀθΥ 65. 110 
τακΊαι ΖυΒητητη η56111. ΑἸὨΏ]101. τη Βο το δύ 1ὖ γος, ατοᾶ Πύ ἴῃ βαποίοβ᾽. --- 
ὉΠ70] περισσόν, ποῖ ὅτ, τ. ΤΥ Ρ. 241 δ ἀὰ5. Πὰν ὨΙο᾽ γον ΚΟΙηΠΊΘΠἀθ 
το Ξυῦ5ξ. ἔδπη., παρ 1,. Μόνον ἢ. 387 αἄγνουν. ---ὀ ἀὰ τ|01]8}] τὸ γρά- 
φειν, γράφειν, τοῦ γράφειν ΕΟ, γρῖ. 1 Ο. ΧΙ, ὁ ἀρ] ἰβῦ αἴποη ἀπ [α- 
Ῥἢ]οπ τὸ χείρασϑαι, ῬΏ]. 1,34. 2.6 1Ζ2γ158] ἐξ ὑμῶν --- δ΄ῖη ΒΟ ἔ γρ 
ὑμῶν. --- τρλπαρίβίαπ8)] πλείονας, βιιρου]αύν 16 ἴῃ Ὑρ', 5. Ταυταραβαῃ- ; 
ἀ144] ἔπεμινα, ,τηῖβι᾽,, ἄθγυ Ζιιβαίζ ἰδέ βἰ πηρθιη 88, δ, 
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οἱ πὶ αἰβαὰ 715, ἴῃ βδμηπηα βθομηΐη Ρῖ205. νοΐ ]]05. ὅ πᾶι- 
αἸραυγ πὰ τηδη Ὀϊα)α ὈΓΟΡΙΙΏ5. 61 ρα] βαΐηα ἀπ 2 Υ18 18} 

Γδαταρδιηδην͵αῖπα Ρᾶπὰ ἔϑαγαρα μα 8 αἰν] απ ρΊΔη ᾿ναγαΠἃ, 

Ρᾶπα πηδηνδηα Υἰβᾶπ βγᾶϑυθ 1] Δ 6185 78 πὶ σγάϑυο ΒΓΪ ΠΟ. 
6. Ραύαρ βᾷμι, 8861 5811} 8 ρα βαρκΊία, τ15. ρα βαρ ἃ 8} 5π61- 

ΒΡ, 18} 5861 β8 0 ἴῃ ΡΙΌΡΘΙμδ], τ1Χ5 ΡΙαροῖηδὶ 18} 5Π61}}}.] 

{ ὨγΔ}]1Ζ11}} βγᾶβνο παρ αρτάα ΠΔΙΛΠ]η, πὶ τ8. ΠἸΡῸῚ ἃ]Ὁ- 
Ρᾶὰ 18 παραὶ; ππΐθ Πἰαθᾶηὰ οἱθαπμα [1]0Ρ0 ρΡ. 8. ἄβρβϑιιὶ 

ϑῶμεν ἡμεῖς, ἵνα μὴ λέγω ὑμεῖς, ἐν τῇ ὑποστάσει ταύτῃ 
εἰ ͵ ᾿ ὦ (ὁ Δα Α Με 

τῆς καυχήσεως. ὃ αναγχαῖον οὖν ἡγησάμην παρακαλέσαι 
Ρ] ͵ - ν᾿ Ξ ἽΝ 

τοὺς ἀδελφοὺς ἵνα προσέλϑωσιν εἰς ὑμᾶς χαὶ προχαταρτί- 
ΕἿ τ ) 

σωσιν τὴν προεπηγγελμένην εὐλογίαν ὑμῶν, ταύτην ἑτοίμην 
π1 [ο ς 2 Ἷ ᾿ Ν ς , τ 

εἶναι οὕτως ὡς ξὐλογίαν χαὶ μὴ ὡς πλεονεξίαν. 6 Τοῦτο 

δὲ, ὁ σπείρων φειδομένως φειδομένως χαὶ ϑερίσει, χαὶ ὃ 
, τ 2 , ὙΣ 2 ,ὕ , [} ἑἰς} 

στιείρων ἐν εὐλογίᾳ ἐξ εὐλογίας καὶ ϑερίσει. 1 ἕκαστος 
᾿ ͵ - , Ν 3 , Ν Δ2 Ἃ ΤᾺ 2 

χαϑὼς προήρηται τῇ χαρδίᾳ, μὴ ἔκ λύπης ἢ δὲ ἀγαγχηξ᾽ 

ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὃ ϑεός. 8 δυνατὸς δὲ ὃ ϑεὸς πᾶ- Τ 0 "" 0 ͵ ᾿ Ἵ ς. ς ἱ ς ᾿ : 

,... Ὁ -πτι τ ΠΡ ΠΠ’΄ρΠρὖΠΠ΄ΠΠρΠρΠὃἕ5ἷἕ8ἕ8Πὃ9ὃΡὃῸ-΄΄ΠΠΠΡὃθπΠρΠρ5΄ΠὃΠπΠὖ5ὺὖπΠ5Ρὕ5πΠπτ-Π--0Π΄ΠρΡρΡρὃῸὺπ΄πΠρὖπςςπ͵ππ͵΄΄΄’ἷἝἷἾ 

4 7αΐ Ὀϊριαπα Β, 7.0 Ὀϊριίαπὰ Α. --- ἀππιδην]δηβ Β., τπημηδην]δπαβ 
Α. ρμααϊνιβκοπάαι. Β, ρδαϊνιβϑκοπᾶα ἃ. Ρίχοβ Β, [610 15. Α, 5. ΧΙ, 11. 
ὅ τηϑηνίαδηθ ΑΒ, τηδην]ᾶη ΟἿ,. 18} πὶ Β, 78π πὶ ἃ. 6 β81} Β, 5811} Ἁ 
ΦΥΓΘΙΙη8]. 1 ποῦ πϑαβαὶ Ὀτιομύ Α Ὁ; ἀϊθ 1ὔοῖκθ θυβύγθοκῦ 510} Ὀ15 ΧΙ], 1. 

4 αἰἷραὰ}] λέγω ΟἸΘΒΕΒΟΔο» Απιρυβύ --- λέγωμεγ. --- ἴῃ θαπημηδ 
βίομιϊη. ῬῖΖοβ. Ὠγοτ]1}05} ἐν τῇ ὑποστάσει ταύτῃ τῆς καυχήσεως ϑῖἴπς ἢ 
ἘΚΤΙ, --- ἐν τῆ ὑποστάσει ταύτῃ, Ἰαΐ. ,ἴπ Ἰιὰο Βιιθβίαμεϊα᾽, «ἴα μᾶ0 ραγίο᾽. 
βίοπια (ποι ΧΙ, 117), πὸ 1, Μογον Ρ. 109 νοι βίαπαδῃ, θθάθιζοί ὑγᾶιν- 
5ΟΒ ΘΙ] 10, ρα ]αρο, 5(οἹἷ,, 4180. ,( αὐ ρου πιθῖμθθ τ πηθηΒ᾽., ΝΘΌΘΥΘ 
ἱπίουρτθύθη. ΠΘὨπη6η. ἀἴο θοάἀοπξαηρ, Δ ν ΟΥΒΙ Οὐ ̓  ΔΉ, ὅ τπᾶ}} ἡγησάμην; 
Ὧα58 ρυβίθυϊιπι ἰδὲ ἄαβ ἄθ5 ρ ΘΟ ΒΊΒόπθη Ὀγ16 50115, 4150 ἰδὲ ἀὰ8. φρο  56}16 
Ῥγββθη9. 51 Π ΠΡ ΘΠ 55. ---τ ΘΔ] Βαΐη8} προσέλθωσιν (1 6) οἄον προέλϑωσεν; 
ἀφ φρουρά, Δὰρ ΑἸεθυβύ, , ρταθοθάδην᾽, νρ, ῬΥδονθηϊαηΐ᾽, --- αἰν]ααρ'- 
74} εὐλογίαν, ἄκροσοπ πΔΟΆ] ον να] 1855. (πο ἢ} γθ λιν ραββοπα, εὐλογία 
τιν ρΆθ6 468 βορθπβ, ὦ, ἢ. το] 1006. ΡΆθ0); ὈΘΡΒΟΥ Ραβδὺ. Β᾽ ΡΟ 5. ,Ὑγ01- 
ἰαι᾿. --- Ν᾽] Ποη] σελεογνεξίαν, οὐρυθδδιιηρ᾽, 80. ΟΠ γβοβίομητιβ, Τπθοάογοῦ; 
ἄς Υρίίθ. ρᾷθο 4685 ροὶζθβ). 0 ῬαύΡ Ρβᾷη} τοῦτο δέ; αἴθ Ἰῃ ουργθίοη 
οὐρἄπσου λέγω; ἄαιιον ἴῃ 10 ἰμ!μουραηοίίοη. πλ0}) βᾶπ, ΜΟΥΘΥ δἰθι τοῦτο 
415 ΟὈ͵δοῖ χὰ σπείρων. --- 5. βΆΡαρ]Π]} φειδομένως 2 πᾶοῖ ἄρον οἴπρ'θ- 
βυπρ ἄρον. θοά θη] ΟΠ Κοῖ Γ᾿, )ὰ5. σούίβο 9. γγουῦ πὰ Πιΐου. τος ἴὰ Β᾽ΌβοΙμ817 
ἐν εὐλογίᾳ Ὁ'ΕῸ ἃ ορ ἢ Αὰρ Απιρυϑύ --- ἐπ᾿ εὐλογίαις. --- αϑ Βα οἴπα 1} 
ἐξ εὐλογίας τὰς ἴἢὰ Ἡΐοι Δυαθυϑὺ (46. Ὀοποάϊοιϊοπο) --- ἐπι’ εὐλογέαις, 
ἐπ᾽ εὐλογίᾳ. 1 ἴαυταραϊιαρι.α) προήρηται ὅν ΒΟΚῸ τ νρ --- προαιρε- 
ἴται. -- ὑτσοη]}] λύπης, προ πὰχ ἴθι, ὉΘῊ 
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πη ὐοθὶρβ ἰδῦ ρᾺΡ ἃ11ὰ ἃιιϑὲ αἰαΥ 55). ἴηι ᾿χυὶβ, δἱ 1 ΠΗ ὰ 
βἰηξοῖηο ἃ}}}5 ρα δ Πα μάλ 8. αἰ 8855] }}0 ἴῃ ΔΙ] ἃ 
γϑιγβίνθ ροάαϊζθ, 9. ϑνᾶϑυθ ρϑηη6}}0 δῦ: ἐμ ῃϊάὰ, σα π}}0- 

ἀδῖπι, ἀϑυδανῦβ 18. Υἱδὶρ ἀπ αἰγὰ. 10. ΔΡΡᾶπ 88 δι βία] ἀλη 8 

ἔγαῖνα Ρᾶπα ϑβαϊαπάδῃ 18} πἰαὶθα ὦ πηὰΐαὰ Δη βία! 10, 1} 

τηδϑηδρ)αὶ {γαῖν ᾿ζγὰν 4} γα ῃβ]δη σαΐδι)αὶ ἀκυαὰ πιϑυδιγῃ  818 

ἱζναλαῖζοβ; 11 ἴῃ Π]δτησηα σα θΙρ δ μἀΔη8. ἴῃ 8118] ΔΙ] ΡΘΊη, 

861 γὙδαγκοὶρ Ραϊν] 5 αἰγχαγϑύϊδη. οαρᾶ. 12. ἀπύδ Δηα Δ 
ΡΒ συα]παββαιβ πὶ βαΐαϊπϑὶ ἰϑὺ πα }]ὰ 0 οαϊάνα Ρ126 γοὶ- 
ἸδΠ6, ἃΣΚ αὶ αἰ ββ]αμο βΆ 1} Ἰηᾶπᾶρα ἃ ἃ οπβὰ; 
18 Ραϊ σακιβὺ Ρὶ8 δ θα} 0}158. τ Ἰ ΚΙ] πη. σα Ρ ἃηα π{Π|ὰῖ- 

σαν χάριν περισσεῦσαι εἰς ὑμᾶς, ἵνα ἐν τιαντὴὲ πάντοτε πᾶσαν 
) - 2 , 

αὐτάρχειαν ἔχοντες περισσεύητε εἰς στιἂν ἔργον ἀγαϑόν, 9 χα- 
ϑὼς γέγραττται ᾿Εσχόρπισεν, ἔδωχεν τοῖς τιένησιν, ἡ δικαιο- 

Ἷ ᾽ - ΄ω - 

σύνη αὑτοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα. 10 ὁ δὲ ἐπιχορηγῶν σπέρμα 
τῷ σπείροντι καὶ ἄρτον εἰς βρῶσιν χορηγήσει, χαὶ στιληϑυγεῖ 

Ν - 23. Ν “ τ ως 

τὸν σπόρον ὑμῶν καὶ αὐξήσει τὰ γενήματα τῆς δικαιοσύνης 
ς - . - 

ὑμῶν: 11 ἐν παντὶ σππλουτιζόμενοι εἰς πᾶσαν ἁπλότητα, 
ΓΝ ,ὔ ν- ν-.- ἐς - Ρ] , δ - “- [φ] «ς ἥτις χατεργάζεται δι’ ἡμῖν εὐχαριστίαν τῷ ϑεῷ. 12 ὅτι ἡ 
διαχονία τῆς λειτουργίας ταύτης οὐ μόνον ἐσεὶν τιροσαγα- 
πληροῖσα τὰ ὑστερήματα τῶν ἁγίων, ἀλλὰ χαὶ περισσεύουσα 

ν - ᾿] τε “" - ς λ ἣν ππ Ἷ γ,,» διὰ πολλῶν εὐχαριστιῶν τῷ ϑεῷ" 18 διὰ τῆς δοχιμῆς τῆς 
᾿ ν , οὐ  ς - - 

διακονίας ταύτης δοξάζοντες τὸν ϑεὸν ἐτιὲ τῇ ὑποταγῇ τῆς 

9 υδγαυχῃΐβ, Β υϑγαιχίβ, υρ]. Ζιι Μί. Υ͂, 18. 

9. Ὀβγδιτπί5)] ἡ διχαιοσύνη; (5 ρΟύΒΟ0Π6. ποθ Πὰν ΠΙΘΤ, βοπϑ 
βίβῃξ σαγαϊ πίοι οὐθὺ σάτα θὰ ἔν διχαεοσύγνη; υδναιχῖθ, γΟ] ΠΟΙ ΠΊ6 6 
τυροπᾶ᾽ --- ὀ τι αἶγα] εἧς τὸν αἰῶνα --- ἙαΚἐρ νρ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ 
αἰῶνος. 10 ἃηβίδ! αὶ, πιαμαρΊαὶ, να]ιδ]αῃ. ραίαυ͵α}} χορηγήσει, πλη- 
ϑυνεῖ, αὐξήσει ϑ81π| ΒΟΠ1 ἴξ νρ --- χορηγήσαι, πληϑύναι, αὐξήσαι. 
Πθ.488 Ὑυ]61ὰ ἀδὰ5 Γαΐ πᾶ, θοννοῖδύ δηα βία! αι; ὙΌΠΠ]ὰ χορ ο5., νῖο Τπι- 
ποῦ, χὰ ἄρτον; ἀϊθ δοπ)ιποίϊνο πιᾶπαρΊαὶ, ραίδα]αϊ! βύθμθη γὸπ ἄθι οηΐ- 
Γεγηίθσθη μαπα]ιπρ᾽, γ9]. σι ΜΙ. Υ͂, 19. 11 σαθὶρηαηάθη5) σπιλουτιζόμεγοι, 
ὩΠΓΘΡ ΘΙ τη 55]0᾽.6 ΒΕγιού, 815 ΟὉ ἴῃ γοτῖροθη ὑμεῖς Β.07]6οῦ γᾶν; αἴθ 1,ἃ- 
ἰθίποῦ ὈΘΒΒΘΤ ΖΌΠ) (611, τ υρ γὖ ἴῃ οἸηπῖθι5 ]Ἰοοαρ]οίαίι απ δεῖ, 

Αἰαῦχϑί αὐ ἴῃ Οπιπῖ 8 ἸΟσαρ]ούθμ πὶ ἡ ἄαθμον πη ΕῸ ἕνα ἐν παντὶ πλου- 
τιζόμεγοι. --- αἰνχαγϊϑίϊαῃ!} εὐχαριστίαν, αἰνχ, πὰῦ ἴον ἔϊι ἀν} 1}. 
12 Ρὶ5 συθ)Π!παββαι5}] τῆς λειτουργίας ταύτης (,ἄϊο ἈΠ] οἰδύμηρ ἀ165868 
ἀἰοπβίοβ᾽ ἀθ Υ εἰ6); ἄθὺ ρούϊβοιθ ἀπράνγαοκ (1,6. 1,9 --- ἱερατεία) ἰδὲ 
ἀπραϑβδομᾶ; ὈὈΌΒΒ6Ι ἰδὲ λειτουργέα 1,0. 1, 38. ῬΒΙ], Π, 80. ἄστορ δηάθαμί 
πορξθῦθπ. 18. τη Κ|]]ὰπά 818] δοξάζοντες, πα ΚΟ] αὐ}, 418. ΘΠ ὙΟΧΉΘΥ ρΊΘΩΡΘ 
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5618] ΔηΘΔΔΠ ΙΒ ἸΖυα}}5 ἢ ΔΙ γαΡΡΘ]]0. ΧυϊδῦαιΒ. 18} ἴῃ ἷπ- 
[ΠΡ η οδηἸδΙ ηαπρθα 15. ἀπ ἴμ 78}} ἀπ ΔΙ]. 14 181} 1χθ Ὀϊ4α] 

ἴα: 1χν15, ΘΔ] ηἀΔἢ5 ᾿σγαγα ἴῃ πἰαταβθατιβ ἃηδῦδ! 5 ΟῚ Ρ8 ἃ πᾶ 
ἰχγὶβ. Τὸ ΔυΠα οὐρὰ ἴῃ ῬΙΖῸ5. ΠΠ ΒΒΡΙΠ]ΟΔΟἢ5. ἰ8. ρΊθο8.. 

ΧΙ Ὶ ΑΡΡᾶη 1 5110ὰ Ῥαν]αβ ὈΙα)α 1χν]5. Οἱ ααἰ τ θη 18} 

τη και θίη Χυιβίαιιθ, ᾿Κοὶ ἃἂπὰ ἃπάδιρὶ τὰ }]5 ΠαΠ5. ἴπῃ 

ἴῃ 1215, ρθη 118}. γἱβαπθ ραΐταθδ, ἴῃ ᾿χγῖθ: 1 2. ΔΡΡᾶδῃ 

Ὀ1α7α οἱ πὶ ἁηᾶναι"θ5. σαΐγαπιαι ὑγαιπιαῖϊπαὶ θ᾽ Ζαῖ θ᾽ πᾶ οαᾶδαγ- 

88 88, Β}ΠΊΔΠΒ βᾶΠΒ. ΠΠΠΠΔΠἀΔΠΒ ἸΠ5. 506. Ὀὶ [ἰοἰκα σᾶρρδῃη- 

ὁμολογίας ὑμῶν εἰς τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ καὶ ἁπλότητι 
τῆς χοινωγνίας εἰς αὐτοὺς χαὶ εἰς πάντας, 14 χαὶ αὐτῶν 

δεήσει ὑπτὲρ ὑμῶν, ἐπιττοϑούντων ὑμᾶς διὰ τὴν ὑπερβάλ- 
λουσαν χάριν τοῦ ϑεοῦ ἐφ᾽ ὑμῖν. 18 χάρις τὼ ϑεῷ ἐπὶ τῇ 
ἀνεχδιηγήτῳ αὐτοῦ δωρξᾷ. ι 

τάν «Τὐτὸς δὲ ἐγὼ Παῦλος ποθ  λτῦ ὑμᾶς. διὰ τῆς 

πραύτητος χαὶ ἐπτιειχείας τοῦ Χριστοῦ, ὃς κατὰ πρόσωτον 
μὲν ταπεινὸς ἐν ὑμῖν, ἀττὼν δὲ ϑαρρῶ εἰς ὑμᾶς" 2. δέομαι, 
δὲ τὸ μὴ παρὼν ϑαρρῆσαι τῇ πεποιϑήσει ἡ λογίζομαι τολ- 
μῆσαι ἐπί τινας τοὺς λογιζομένους ἡμᾶς ὡς χατὰ σάρχα 

18 ᾿φγαν]5; 12 ἰδ ἅδϑι: ἀοΥ Ζ6116 πϑομρθίγ ΡΠ, 14 1Ζθ, Β Ἶ2Ζ6Ι. 
ἴπ υἴαγδθδαῖθ, 5 τὴ τὐἰαγάβθβαι, ΘΌΘηΒΟ 416 ὨΘΥΔΌΒΡΘΡΘΥ. 1ὅ τἀπιι88ρ1}10- 
ἄοπβ, Β ππιϑΒρ1]}1οπ85, γορρὶ. μδ, ΧΙ, 88, Ζα. ἀἴθβθὴ ὑϑῦβ86 μαύ Β δηὶ 
γάρ ἴθ ΔὈ ΘΙ] ΠΡ ΒΠΠΙΠΊΠΊΘΥ 1 τς 10, ΜῈ ΒΟΠΟΠ ζΖιὶ 8. Χ, 2 Ὀ1ά]α 
(δέομαι) Ἤδγμθ, Β Ὀ]άγαι, ποῦν Τιῦθ6 ὈΙϊΙάϊαμπι νϑυπηιίθίθ. ραίγασθι, 68. 
βἰαπὰ σαίναϊαι, ΔΌΘΥ ἱ δύ γδᾶϊγε ἀπᾶ αὶ ἀθθυρ ΒΟ ΠΥ] Όθῃ. 

πολλοὶ εὐχαριστοῦσιν. ϑἴπῃ (Ὀ18. χὰ 14): ,ἱπᾶάομι 5160. νϑυδη]αϑϑὺ ἀατο} 
416 Ῥον ἀπ σι ρ; αἸοθου ὨΠΠΠ6]οΙδύπηρ αοὐδ Ῥυθῖβθθ ΟΡΘὴ (65. ο'ΘΠΟΥ̓ΒΔΤΗ5 
ΞΘΡΘη ΘΘῚ ὈΘΙΚΘμ 18 465 ΘΥδμ ΘΟ ]1πιπ8 ΟἸυ]ϑ01 ἀπ θοθη ἄθι Δ] έρ- 
Κοὶξ δασον (οΠπαῃπιθ ἐὔχ 816 ἀπ ἐὰν 4116. πηὰ ἀυχο ἢ ἴην βῬοροί ἔν Θα ἢ, 
ἰπἄθη 516 οἷἹοἦ ᾿ηὈΥ πϑέϊρ 1166 Ὑγϑρθη ν ὉΠ ο ΒΟ] ἀπ ρΊ Ομ οπ δπαδὸ 
Οοΐοθ ἂἃπ οοἢ Ὁ, Κδο (θ γοίίο, ἁπάθυθ πϑῃποη αὐτῶν - ἐπιποϑοίντων 
(14) «15 ρ'δηϊύγιιθ ΒΟ] α{π|5. ὕ ευιροπβ 1ϑύ ἴθ ρούϊβομι {]γουβοίζιιμρ' τηδπ- 
ΘΙ Πα, ἀπρύαϊ! ἴῃ γηϊϊβδίθ ἃ ὙΟΥ ΔΙΠΙ]ροῖη ἡ] θἄονο]} βοῖη (ν1 6] οι! 
180 ἴῃ ποῖ ἄοπι 1 αὐ. χιιροδούχέ, ΑἸ Υβῦ: ἴῃ 510] ΘΟ] οπ6. ΘΠ Θβ51 018 γϑϑύγϑο 
ἴῃ. ὀναηρο]ο ΟΠ Ἶ5.1 οὐ ἴῃ βἰπιρ] οι αΐο ὁ61), ὑπ {{ 'χθ πϊϊδϑίο βοὶηδὶ 
Β(6]0 1, ἀοο}} γρῖ. 1 Ῥμπ, Υ, 18 γαῖγθ5 88 ναινδίγα πϊ 0118. 18 απὰ 109 
ΟΥ̓, ᾿188. 1 ΩΝ χάρις δ᾽π1| ΒΟΙΘΡΤΕΟ 1ε νρ' - χάρις δέ. 
Χ, 1 ΔΡῇὈαπ ᾿ϊκ 5110] αὐτὸς δὲ ἐγώ, αὐ Θ᾽ θηο ΥΟΥ Β ο]]Πππρ’. ---- πλαΐκα- 
ποθ] ἐπιεικείας, ταυῖς, πτιν ΠΟΥ, --ο ἢ} χυροβοίχι, Μ1606 δὴ ἀοΥΒΘΙ Ό ΘΝ 
506116 ἴπ ΑἸηθνϑέ γρ. 2. 1τη8}}} λογίζομαι; γρ ἀρ Δῃθυϑὺ [Ἀ]Βοῖ.., οχἰβυ ποτ᾽, 
ΕὔΘη80. ΤΛλΠου, , 10 Ἰηδπι 1211 Ζιυμ ΒΒοί᾽, 
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ἄλπβ. 8. ἴπ Ἰοἶκαὰ ἃκΚ ροαρραπαάδηβ ἢ Ὀὶ [Ιοἰκα αἀὐΔα ΒΕ] ΠΟΙ, 
4 ἀὐΐθ γϑρπᾶ ππιβ8 7158. ἀγα ἢ πμββδι18. πἱ οἰ Κοπα ἃ τη θὶρἃ 
σθὰ ἀὰ σαΐδαγραϊ ὑα]5ῖρο, ὅ υιϊξοηΐηβ ρσαὐαϊτδ δ η8 18} 

1} Βα θῸ5. ὈϑΠαἰ Πμ1Ζ05 ἱρὰ ΚΌΠΡΙῚ ρα Ρ8. 18}. ἔπ ΡΔη- 

ἀδη5. ἃ}1 {γᾺ}}}6. 18} ἴῃ αἰ Ππαπϑοῖη Χυϊβύδαβ ὑϊὰΠηάδηβ, 0 18} 

τηδηγιθα παθαπᾶδηβ αὶ γταγοὶζαμ 411 αἰαυ δ αβθ1η 0, Ρὰμῃ ι8- 

[]Π}ὰα ἰχγαγὰ απ ιβοῖηβ. Τ ΡῸ ὈΪ ἃπᾶγδὶγ }]ὰ βαῖμν}}. 1808] 

᾿γὰβ σαὐγαιμδὶρ 51Κ 5108 Χυϊβίαιιβ γίϑαμ, Ραύα βᾶρ]η]] ἁἴτα 

αἵ 515 510 ῖπ, οἱ βύαβθυθ ἰ8 Χυϊδίαιιβ, βυὰ 18} νϑὶβ. [ 8 ΔΡῬδῃ 

ΒΥΘΡΔῸΝ Ἰαθαὶ γα πιδ Παρ] 20 Ὠγορᾶτη ὈΪ γα] πὶ ἀπθ8γ βαὐθὶ 

αἰσαῦ ἔγατ)α πη815. αὶ ΟΠ ΓΘ πὶ 4} πὶ ἀὰ σαύδαμθαὶϊ ἰχγαγαί, 

περιπατοῦντας. 8. ἐν σαρχὶ γὰρ περιτπατοῖντες οὐ κατὰ 
σάρχα στρατευόμεϑα, 4 τὰ γὰρ ὅπλα τῆς στρατιᾶς ἡμῶν 
οὐ σαρχιχὰ ἀλλὰ δυνατὰ τῷ ϑεῷ πρὸς χαϑαίρεσιν ὀχυρω- 
μάτων, ὅ λογισμοὺς χαϑαιροῦντες καὶ πᾶν διψωμα ἐπταιρό- 
μενον χατὰ τῆς γνώσεως τοῦ ϑεοῦ χαὶ αἰχμαλωτίζοντες πᾶν 

νόημα εἰς τὴν ὑπαχοὴν τοῦ Χριστοῦ ἄγοντες, 6. καὶ ἐν 
ἑτοίμῳ ἔχοντες ἐχδιχῆσαι πᾶσαν παραχοήν, ὅταν σπληρωϑῇ 
ὑμῶν ἢ ὑπαχοή. Ἱ τὰ χατὰ πρόσωττον βλέπετε. εἴ τις στέ- 
ποιϑὲν ἑαυτῷ Χριστοῦ εἶναι, τοῦτο λογιζέσϑω πάλιν ἀφ᾽ 
ἑαυτοῦ, ὅτι χαϑὼς αὐτὸς Χριστοῦ, οὕτως χαὶ ἡμεῖς. 8 ἐάν 
τε γὰρ περισσότερόν τι χαυχήσωμαι ττιερὲ τῆς ἐξουσίας ἡμῶν 
ἧς ἔδωχεν ὃ χύριος ἡμῖν εἰς οἰκοδομὴν χαὶ οὐχ εἰς καϑαίρε- 

4 ὑπβαυὶβ ἀγα] Π888808] τῆς στρατιᾶς ἡμῶν; ὑἀπβᾶγῖθβ ἰδ βῖππη- 
Βοιηδ88 γοσδηρθβίθ]ῦ. ὅ ναἰαϊγαπάδη85] χαϑαιροῦντες; ἀδ5 Δπδ ΚΟ] } ἰδ, 
Ὑγ16 ἴπ ᾿ὁ τυρῷ, πδομροδητηί. --- 88} ἴῃ υὐπαιβοῖη Χυϊβίαι5 (λυ Π8πᾶ8Π5] εἰς 
τὴν ὑπαχοὴν Χριστοῦ ἄγοντες; ἄγοντες Ἀᾶῦθη ΠΕΙῸ ἃ 6 5 πὶ Απαηθγϑύ, 
ἴῃ ἄρῃ ἄρτιρθη (610 65; 184} ἰϑύ σΖυροβοίζί ψ10 ἴπ Απὴρυϑύ , οὐ ροσγἀποθπίθβ 
δ οὐοαϊοηίαιη ΟἸσιϑῦ. 1ΘΒΘΊθοη Ὠδηάἀβοβυ θη ὈΒΕΕῸ ἀρὰ ᾿α8868 
ἀρυῖσοηβ χαΐ νοῦ αἰχμαλωτίζοντες ἃι5. 6. τιδῆγαθα παυδηᾶδη8] ἐν ἑτοίμῳ 
ἔχοντες, Ἰαῖ. ,ἴπ Ῥτοπιρίαι παροπηΐθθ᾽, φραγδαίϊ᾽; παραημάδῃβ ἰδ 1πύγδηδιν 
ἜΗΝ 1. 17. Υ 25..56. αἵ 515 511015] ἀφ᾽ ἑαυτοῦ ,ϑγοπ 5610 6Γ, 
ΥΟ] τὴ ΠΟὴ πιοποπίθ᾽ Ὧ6 ὙΥοἰίθ. ---ὀ τνθ]8] ἡμεῖς --- ὍΒΕΚΙ, ἡμεῖς Χρι- 
στοῖ. 8 ἀΡΡᾶπ βυθβαιΐ 4041] ἐών τε γάρ ΟἸΤΕ, Ατηρυϑύ υρ, πᾶμὰ 
οἰβὶ᾽, οὔογ ἐάν τε γὰρ χαί ὈΒΕΡΚΙ, δ ΔΡῬᾶη οπίβρυϊομί ἄθπι γάρ, 8ν6- 
Ῥαὰ 16 θεῖ , 5] δύ σθηπ᾽ --- ξὰν γάρ ΒΕ 6 ̓ [0]. ---ὀ γα πιδῃδρΊ 70] 
περισσότερόν τε; Ὦγα Ματὰ γοπ Δ θαϊ δΔηρθΖορθῃ. --- Ὠγορᾶπι, μδαῖν!8- 
Κοπᾶα, βυρκΊ]αϊτπηα, γγχὸ πὰ Οὐΐθοι, βἰπροϊαυ βίθῃῦ, βἰπα ἄθπὶ Ὑ615, ἈΠ587, 
ἸΠ818 8ι5511η111τύ, ---- ἨΠ818] ὑμῖν β΄π ΠΒΕΒΟΚΙ, ἔρ, δῃ Ἀπάρυου 506116 τ 
Υρ -- ἴθ] ἴπ Κη: ΒΟΏ:, 

3εγτιζαγάξ, ΜαΙΒΙΔ. 29 
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ὯΙ ρδαΙνἸβκοημα; 9. οἱ ἢἱ βαρκ)αίμπια 806 Ρ]Δ 8] απ δη5. ᾿ΖΥῚ8 
ῬΑ ΒΟΚΟΒ ---  1Ὸ πηΐθ 05 τα] 5 θΟΚΟΒ, αἰραπᾶ, Κϑα]]05 
Β1Π Δ} ΒΥΪΠΡΟΒ, 10 ἀσπη8 161 Κὶ8 Ἰᾶδῖν8. 78} γαυγὰ ἔα ΚΡ --- 
11 βαΐα βδρΚ]] 88 βυϑίθῖ κα, βαΐθὶ Ἀγ] καὶ θη γαῦγᾶα 
Ῥδ17}} ὈΟΚΟΒ 8178} γἰβαπάδηβ, 58] καὶ 18} δηδγαιγρθαὶ γϑα- 
ϑύνα. 1 12 ἀπὖθ εἰ ρϑἀδαγβαμη ἀΟΙἾΔΠ τΠ815 5085. Δἰρρδα 
ΒϑἀΟΙ ἢ πἢ8 ἀπ βαΐπη 51Κ 51108η5 ΔηΔ ἢ] Πδηάδιη: ἃκΚ οἷβ ἴῃ 
515. 8108 Π| 51. 5108 8 τηϊξᾶπαδπηβ 781} σδἀοιη͵]δηδη8 511 511- 
θδη8 ἀὰ 518 51108 πὶ πὶ γα β]απᾶ. [ 18 10 γϑὶβ πὶ ἱπὰ τὰ 
᾿γορᾶμη, ἃκ ὈΪ τινὰ} σαγα! ἀοἰ παΐβ, Ροοὶ σαιηδὺ ὉΠ818 ΡῈΡ, 
ΤηΪζ}} [Αἰ ΥΥΪ πη θη ἀπ 8} 1218 --- 14 πὶ 8] βγᾶβυθ πὶ 
ΓΑΙΥΥΙΠΠδ Πἀδη8 ἀπ [218 αΐαγδθθαᾶιθ. ραη]δη η8, πμΐθ 

σιν ὑμῶν, οὐχ αἰσχυνϑήσομαι: 9 ἵνα μὴ δόξω ὡς ἂν ἐχφο- 
βεῖν ὑμᾶς διὰ τῶν ἐττιστολῶν --- 10 ὅτι αἱ μὲν ἐπιστολαί, 

φασίν, βαρεῖαι καὶ ἰσχυραί, ἡ δὲ πταρουσία τοῦ σώματος 
ἀσϑενὴς χαὶ ὃ λόγος ἐξουϑενημένος -- 11 τοῦτο λογιζέσϑω 
ὃ τοιοῦτος, ὅτι οἷοί ἐσμεν τῷ λόγῳ δι’ ἐπιστολῶν ἀπόντες, 
τοιοῦτοι καὶ παρόντες τῷ ἔργῳ. 12 οὐ γὰρ τολμῶμεν χρῖναι 
ἑαυτοὺς ἢ συγχρῖναι ξαυτούς τισιν τῶν ξαυτοὺς συνιστανόν- 
των᾽ ἀλλὰ αὐτοὶ ἐν ξαυτοῖς ἑαυτοὺς μετροῦντες καὶ συγχρί- 
γοντὲς ἑαυτοὺς ξαυτοῖς οὐ συνιοῦσιν. 18 ἡμεῖς δὲ οὐχ εἰς 

τὰ ἄμετρα χαυχησόμεϑα, ἀλλὰ κατὰ τὸ μέτρον τοῦ κανόνος, 
οὗ ἐμέτρησεν ἡμῖν ὃ ϑεὸς μέτρου, ἐφιχέσϑαι ἄχρι καὶ ὑμῶν 
-- 14 οὐ γὰρ ὡς μὴ ἐφιχνούμενοι εἰς ὑμᾶς ὑττερεχτείνομεν 
--., 

12 51Κ (2) δύ ἴπ ἀθγὺ Βαπαβοθτ νϑγᾶορροϊύ. 18 γϑῖβ πὶ ἱπὰ 
ταϊία Ρ Πγορδτη Ὑγ8Υ δα Βρ Δ 886} ἀπ δύ ἼΘΙ ἄθυ Ζ6 116 πδομροίταροπ; Οδδυϊρ]. 
Ὀθπιθυκύθ Πὰν ἀδ5 γοϑὶβ ππᾷ ρὶθὲ ἀϊθ ἀρτῖρθη γοσίθ 15 [6] ο πα ἃη, θθοπβοὸ ΟἼ,. 

10 ᾳἱραπὰ] φασίν (Βέρτ γρὺ οἄον φησίν" 12 ἀοπι]δμ} χρῖγαι 
ἘᾺ --- ἐγχρῖναι; τΥἱομίρ γρ ἴπβουῦθσθ δύ ΘΟΙΠρΡΑΥΆΤΘ; ἅα8 ΟΟὐδομ6 ἰϑύ 
πἰομύ σϑομύ νουβϑίδ πα] 10}, --- ἀπ818 811085] ἑαυτούς Ὁ΄1ἸῈ --ο [6], --- ἀὰ 
Ραϊΐτη πῆ] μαπμάδπι} τισὴν τῶν συνισταγόντων, γεΥρ]. 1,0, ΠῚ, 14. --- πὶ 
ἐγαβ]απα 10 γ618] οὐ συνιοῦσιν ἡμεῖς δέ ΒΌΒΕΚΤ,ν --- [61 ἴθ Ὀ1ΒῸ ἃ 
οἔρ; ἴῃ υρ [010 οὐ συνιοῦσιν. Ῥῖππ: ,μΑΌΘΙ 516 ἰπᾶθηη 516 5108}. (πΠ01) δῃ 
510}. 56] 8ύ Τθ588ὴ ὉΠ τη 5101}} βο] υϑύ Ὑϑυρ᾽θιοηθη, βἰπᾶ πηγουβίδπαϊρ᾽, 
ἅ6 ΥΥ οἴίϑ. 18 ραγαϊἀθίη18} τοῦ χαγόγος , 0. ᾿πη8 ΖΡ ΟΠΊΘΒΒΘΏΘΠ Ὁ Τ]ς- 
Βδτη κοι ᾿, --- ρατηα!} ἐμέτρησεν Μ ἴΐ γρ --- ἐμέρισεν, ,Ῥαγίϊ 8 οβύ᾿ δ} 
Ατηρυβύ, --- τηϊία Ρ ἑαἰσσϊππαπάθ1}} μέτρου ἐφιχέσϑαι; Ἀπ] 16. οοπδίχαϊχοι 
Ἰαύ. 4. 0116η: , 48. (4181) τη ΘηΒι18 θδὲ πΟΡΪ8. ἄθιβ τηϑηδισχαπι ροχεϊπροπαϊ᾽, 
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Ἴδῃ ἀπὰ ἰχγὶβ σαβηϊαπ θά ιν ἴῃ αἰγαρρ.]]0}. ΧΥΪΒὑΔΙΒ ---- 1 ] 

ἵππι τϊζὰΡ πγοραμάδηβ ἴῃ ἰγαιηα θ᾽] τη ἃ θα αἾτη., ἈΡΡὰΠ ΥΘὴ 

μα θατα, αὐ γα δ] πάθη. ο] Δα οὶ παὶ ἰχγαγαὶ, ἴῃ ἰζυῖδ ΤΩ 1Π]- 

πᾶπ δὶ σαγαϊἀοῖπαϊ ἀπϑαγαϊ ἀὰ αἰαγαββαι, 10. Ὁ.) πὰ 12Υ]8 

αἰνασσο! οι. πιθυ]αῃ, αἱ ἰπ ἐγατη θ] πὴ θ᾽ απ ἀπ ΤηΔην 7 τὴ 

ῃγόραμ. 17 ἃΡβὰπ 88 Πγοραμᾶβ ἴῃ ΤΥ} Πγορὰϊ; 18 πηὖθ 

πὶ βαθὶ 5ὶΚ Β:] απ σαβυι Και 61}, 71 η8 ἰδὺ ρακαβ8, ΔΚ ΡῬδηθὶ 

[γαπ]α σαβυ Κα 6 }}. ] 
ΧΙ, 1 γαΐμοὶ ἀβρα]α] ἀθ 61} τηθἰμαῖχοβ 1610} νὰ ἀπῇ] 0- 

ἀοῖπβ: ἀκοὶ 8} ΒΡΌ]ΔΙΡ τὰκ; 2. πηΐθ ἃ] ΠΟ 8. ΖΥΙΒ “ΘΒ 

Αἰαπα, σαγαθ])οα ἃ κΚ 12 Υ18. ἃἰπδιητηὰ γαϊγὰ τηδυ)]ὰ ΒΥ Κη 

ἑαυτούς, ἄχρι γὰρ καὶ ὑμῶν ἐφϑάσαμεν ἐν τῷ εὐαγγελίῳ 
τοῦ Χριστοῦ --- 1ῦ οὐχ εἰς τὰ ἄμετρα καυχώμενοι ἐν αἀλλο- 
τρίοις κόποις, ἐλπίδα δὲ ἔχοντες, αὐξανομένης τῆς πίστεως 

ὑμῶν, ἐν ὑμῖν μεγαλυνϑῆναι κατὰ τὸν κανόνα ἡμῶν εἰς πε- 
ρισσείαν, 106 εἰς τὰ ὑπερέχεινα ὑμῶν εὐαγγελίσασϑαι, οὐκ 
ἐν ἀλλοτρίῳ χανόνι εἰς τὰ ἕτοιμα καυχήσασϑαι. 11 ὃ δὲ 
χαυχώμενος ἐν χυρίῳ χαυχάσϑω: 18 οὐ γὰρ ὃ ξαυτὸν συνι- 
στάνων, ἐχεῖνός ἐστιν δόχιμος, ἀλλὰ ὃν ὃ κύριος συνίστησιν. 

ΧΙ, 1 Ὄφελον ἀνείχεσϑέ μου μιχρόν τι ἀφροσύνης " 
ἀλλὰ χαὶ ἀνέχεσϑέ μου: 2 ζηλῶ γὰρ ὑμᾶς ϑεοῦ ζήλῳ, ἡρ- 
μοσάμην γὰρ ὑμᾶς ἑνὲ ἀνδρὲ παρϑένον ἁγνὴν πταραστῆσαι 

18 ρακυβᾶμπβ, Β ραϊκυιβαπαβ. ΧΙ, 2 υϑρίθαῃ Β, πιοῃύ ἀβρϑῦδῃ 
(61). 

14. υπίθ δ υπὰ ἴΖν158] ἄχρε γὰρ καὶ ὑμῶν, αὐνποίομοπάθ ποχί- 
βίθ]ὰηρ, ἀαροροπ 18 υπᾶ Δ} 1Ζ2Υ]18. 16 ΔΡαπηι7 ἔχοντες, νυϑτοϊηΐδοῃῦθ 
βίγιιοίαγ. 16 πῇαν]αΐπα, 2018] εἰς τὰ ὑπερέχεινα ὑμῶν, Ἰ1αΐ. ,ἷπ 1116 4ὰ8θ0 
αἰέτο γὸ8 5ιυηί᾽. ---ὀ ἴπ ἔγαιηαβ]αῖτα ἀΥθαϊ ἀπ} ἐν ἀλλοτρίῳ κανόγι; ἀϊθ 
Βού5οΠ6 Ἰοβατύ οπίβίαπα Ὅ0] ἀιγο ἀπ 1}}}Κ ]10}}8 ΥΘΠΊΙΠΙΒ6ΘΠ2Ζ ἂἃπ 1. --- 
ἀὰ τηᾶην]δῖτα} εἷς τὰ ἕτοιμα ἃ. ἢ. ἴπ θοΖὰρ αὐυῇ ἀα5 γοη ἃπᾶθσῃ Ζὰ βίαπᾶθ 
ΒοὈτδομίο. ΧΙ, 1 πιθίηδ1Ζ085 1610}] ἢγα ἀπίγοδθ 8] μοῦ μεχρόν τι ἀζφρρο- 
σίνης δϊ1π ΒΕ, ἘῸ 1 γρ μιχρόν τι ἀφροσύνης μου --- ΚΙ, μοῦ μιχρὸν τι 
τῇ ἀφροσύνῃ. 2. δ)͵Δποπα5)] ζηλῶ, π8οῇ) ἄθχτῃ 1αΐ. , Δθιπλυ]αη5᾽ ἃ 6, , ΖΘ] Π8᾽ 
ΑπηθΥβί; αἴθ οὔθ θαΣ βρᾶϊου οἰηρϑθάσιπρομθ ἄμάογαπηρ ὈΘυ οἸκϑιουϊρύ δὰ 
πἰσπέ; Διο αϊθ ἱπίουραποίϊοη (απΐθ 8]]ποπ θ. ̓ζυῖδ: ρῸ 58 αἰΐαπὰ ρανδα]οᾶα 
ΔΚ 12018.} δύ βιπη στρ ἀπά Καπη βομοημ ὙΘρΡΘΠ ἀθ1 5061] 0πρ' 405 δὺκ 
πισμῦ σοῖη ἀθογβοίζου Πουυγθη. πὴ ἄθγ Ἰοίχίθῃ ψοτίθ: ἄθπη 10) γοτ- 
Ἰοθίθ ϑυοῃ οἴπθπι Ἰηϑηηθ, ὑπ (τϊβίο οἷπο τϑῖπο Ἰπηρίσταα Ζυζυ άτοπ’ 
ἀ6 ὙΥ οίο. 

29 Ἐ 
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ἀπ ἀϑριθᾶη Χυϊδῦαθ. 9. ΔΡβᾶῃ ορ 1ρ81 δυΐδο, βνᾶβϑυθ γὙϑΌ 8 

Αἰνγὰπ τϑἰαϊοάα ἢ] θἰβθὶη 5361η81, γ10}} ναὶ ραῖπα [τὰ] 
᾿ζγαγδ, ἃ΄ δ᾽} 8] 6 1]η 181 ϑυικηθίη Ρ1Ζ8] ἴῃ Χυϊϑδίαθι. 4 1808] 

πὰ 88 αἰπιδηἀδ ΔΗ Ραγδηδ [6811 ΤΏ6] 610, β8η6ὶ Ὑ6 15. πὶ 1261]1- 

ἀθάθπη, δἰ θ᾽ αα Δ ἢ ΠΊ8η) Δ θᾶ. 8 η8, ΠΙΤΩ1Ρ., Ρϑηθὶ πὶ ΠΙῈΡ, 81Ρ- 

Ρᾶὰ δἰγαροθ]]0η ΔΗ Ρᾶγἃ, μοΘὶ πὶ ΔΠαΠΘΙΉΡ, γαῖ] ἀϑρα]α16- 

ααρ; ὅ τηδὴ ἃ πὶ γι ὐδὶ 11 ΤΠ] Πη120 σαὐαα)]αη ΡΔΙΠΏ 
ὉΔῚ 1111] γιβδηάδιη δραιϑύδα! πη. 6 7041 ὉΠΗΤΔΙηΒ 11 

γαῦγαδ, ΔΚΘ6Ὶ πὶ Καμρ]α, [ ΡΡᾶπ ἴῃ Δ]]διηχηὰ ρα Ὀ 1 ὐ14 8] 1η 

8111πὶ ἀὰ 2018. 17 ΔΙΡΡῶι 1081 {τανῦγηῦ ὑανα Τ1Κ 51:08 

τῷ Χριστῷ. 8 φοβοῦμαι δὲ μήπως ὡς ὃ ὄφις Εὔαν ἐξηστά- 
-- - ω - ) ὔ 

τησεν τῇ πανουργίᾳ αὐτοῦ, φϑαρῇ τὰ νοήματα ὑμῶν από 
τῆς ἁπλότητος καὶ τῆς ἀγνότητος τῆς εἰς τὸν Χριστόν. 

4 εἰ μὲν γὰρ ὃ ἐρχόμιε ἄλλον Ἰησοῦν χηρύσσει, ὃν οὐ εἰ μὲν γὰρ ὃ ἐρχόμενος ἄλλον Ἰησοῦν χηρύσσει, ὃν οὐχ 
γ ῇ ΌΝ -- ο ΄ « 2) 3, “ἢ ὍΝ 

ἑχηρύξαμεν, -ἢ πνεῦμα ἕτερον λαμβάνετε, Ὁ οὐχ δλαβετε, ἢ 
, Ὰ 2 - 2 

εὐαγγέλιον ἕτερον, ὃ οὐκ ἐδέξασϑε, καλῶς ἀνείχεσϑε" ὅ λο- 
γίζομαι γὰρ μηδὲν ὑστερηχέναι τῶν ὑπερλίαν ἀπτοστόλων. 

᾿ ἴων “- ΟῚ 

6 εἰ χαὶ ἰδιώτης τῷ λόγῳ, ἀλλ᾽ οὐ τῇ γνώσει, αλλ ἕν σταντὶ 
-“ Ἔ - 

φανερωϑέντες ἐν πᾶσιν εἰς ὑμᾶς. Τ ἢ μὴ ἁμαρτίαν ἐποίησα 

8 θα], δἱ ᾿ἰϑύ ὍΘΙ δ᾽ Ζ6116 παοῃρϑίχσχαρθῃ. 4 8δῃπι)δπ, δ1ΎρΡ6]7]01. 
Β, πίομῦ δῇῆπια, αἰνᾶρρθὶ]ο (61,). πἰπρ Β, πίοιῦ πο (61). ὅ ἃραυ- 
βίδα! πη, ΒΒ ΔρΔΌΒ]πΠ,. 6. ραθαϊτ 41 (φανερωϑέντες), δαθαϊγ 18 Β, 
ΟἿ, (πὶ ἰθχ[); 68 ἔο]ρὺ 1π. 

8 Αἴνγδμ υϑ]υίοά4) Εὔαν ἐξηπάτησεν θΕΚΙ, ἀ οἵσ νρ - ἐξηπά- 
τησὲεν Εὔαν. --- β]υάε᾽βεῖμ}) τῇ πανουργίᾳ 11 ἔν γρ' Αταῦγϑί --- ἔν τῇ 
πανουργίᾳ. --- τἱυχ]δ, γαἰγραΐηα] φϑαρῇ δῖα ΒΗΘ ἀορτ -- οὕτως 
φϑαρῆ. --- 78} 5νγικποῖ)] χαὶ τῆς ἀγνότητος δία: ΒΕῸρ, )1Ὲ ἀθ νὸν 
τῆς ἁπλότητος -- (610. 4 7αῦαϊ πὰ! εἰ μὲν γάρ, μέν 610. --- 588 αἷ- 
τη8 4] ὁ ἐρχόμενος, νἄογ ογβία Ὀθβίθ ΔΗ ΚΟτηΤΉ]1ηρ᾽, 5. Ζὰ Μί. 11, 11. 
4. ἀβρυ]αϊάθα0] ἀνείχεσϑε (ἠνείχεσϑε) δῖπ ΘΕΒΘΟΆΚΙΜ, τ νρ ραῤονίοϊη ἢ 
- ἀνέχεσϑε θτ. Νῶρμ Μογοῦ ὑπ ἀο οίίθ ἰ50 καλῶς Ἰσο 50}. Ζὰ Ὑ6Γ- 
βύθῃθι. ὅ τὴ τηϊπηῖσο ροαίαυ]δη] ὑστερηχέναι, 49 υρ' 3,110 Τ1Ππ18 18015860᾽, 
Απιρτθῦ ΔΡῸΥ , πιὸ ᾿ἰπἰουϊοσοια ἔαϊβδθ᾽, ἴὖδο᾽ πὴκ 5. Ζζὰ ΠΠ Ο. Υ͂, 11. Θὰ 
ἴῃ. σαϊαυΐαη (ΙΓ ΚΊΙΟΝ. ἴὰπ, Ζὰ βίαπαθ Ὀσὶηρ6}) βομοῖηΐ ἄθῃ Ἰηβηϊεὴν Ῥετ- 
θοῦ] ουβϑίζοῃ χὰ 80110πη, ψλὼ0ὸὲ ῬὮ1]. Π],|18 11 ταὶς ΒΗ] απ πὶ Ρᾶὰ τὴᾶπ ρἃ- 
ἴλμαπ χατειληφέναι. --- νἱδαπάαμι] χιιροβοίχί, ψ10Ὸ ΟἿ], 11, 16; ΧΙ], 11 
μὰν Ῥαΐπι αἱὰτ ἤ]ὰ ἀραιβύαα! πα. 6 16041} εἰ χαί ὨτάοΥρ' ἅπι, ᾽χαί ΓΝ 
-- εἰ δὲ χαί. --- ἀπμταΐη8] ἐδεώτης, νρ ,ἰπαρογιθιβ᾽; ὈΘΒΒΟΥ ΜᾺῚ ἰδιώτης 
10. ΧΙΥ, 28. 24 ἄυχοβ ὑπγοῖ8 ρορθῦει; Υυ]ῇ]ὰ Βομοῖηΐ 65 ονψα {τ 
απο ΒΥ βι 16 μ᾽ ΒΘΠΟΙΉΙΠΘ Ζὰ ΒΔ θη. --- ἴτη } χυροβούχί. --- ΒΔ θα ἰχ 01 481] 
φανερωϑέντες ὈΡΈΚΙχσ υρὸν, φανερωϑείς 1)12 ἃ 9 ἀπὶ --- φαγνερώσαντες. 
- ἴῃ αὐτο ἐν πᾶσυων ,1ἴὰᾺ αἰϊοα ἀϊπροπ᾽, Ὑρῖ. 1,0. 1, 8. 60].1, 117, ἘΡΏ, 
1, 28. 8. δὰ 9. --- ἴθ} ἴπ Βαῖρτ τε ᾿Απιῦχϑι, ἄϊο αὖος ἔν πᾶσιν ἔὰτ ἐν 
παντί πον 1 101] μὴ Βαίρτ νυν Απαδχϑὲ -- (6810, 
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Ἐδαπ]απἀβ οἱ ᾿ὰ8 ἀϑῃδα "]αϊ πᾶσαι, ἀπΐθ ἃγν}]0 σα 8. δἰναρ Ὁ ]] 01 
τηθτϊᾶα ἰχυὶβ ὃ 8. ΔΠΡΆΤΟΒ ΔΙ ΚΑ] ΘΒ] η5 Ὀἰγαὰθοᾶδ πἰτηδπ 8 δηαδ- 

γίχῃ ἀπ ἱσγαγαιηγηα Δα θα ἢἰ]α, 18} να 5. αὖ 12.018 18} ἀϑῃδιδθία 
πὶ αἰπποιπη Κατα : 9. ππῦθ ῬΆΥθΟΒ τηθῖπ08 πϑὉ}Πἀ θάπη ὈγΟΡΥ- 

7ὰ5 αἰπιδηδηβ αὐ Μακιἀοπαὶ; 18}} ἴῃς 811811} ἘΠΙΚΔῸΤΘΙ ΠΟΙ 1ΧΥ 185 

μὴΐκ 51 Πθὰη ἰλβίαϊ ἃ 18}} [αϑία. 10. δῦ βαῃ)]α Χυϊβύδιιβ. 1η ΤῊΪ8, 
ἀπὲ 50 πγοίζα!ϊ εἰ [λα ἀδλτημη]αα ἴῃ 1η18. ἴῃ Ιαημᾶα ΑἸΚαΪθ. 

11 ἴῃ γῖβὉ πηΐθ εἰ {170 ἰψυὶβ 9 σὰ] γαὶϊδ. 12. 10 βαΐθὶ ὑδυ]ὰ, 
Δ} ἐδαζαπ Πᾶρα, οἱ πϑπγαϊναια ἰπ]]0η Ρὶ26. ΥἹ]]πάδη 6. 1Π1]0}» 

οἱ ἴῃ Ρᾶηημθὶ Πγοραπα, Ὀἰρ᾽ α πδα 5υ 506 18}} γ 618. 18 πηΐθ 

2 ἈΝ - «' ς - Ε Ὡν ο Ἁ Ν - 

ἐμαυτὸν ταπεινῶν ἵνα ὑμεῖς ὑψωθῆτε, ὃτι δωρξὰν τὸ τοῦ 
- " ’ 2 ,ὔ 

ϑεοῦ εὐαγγέλιον εὐηγγελισάμην ὑμῖν; 8 ἄλλας ἐχχλησίας ἐσυ- 
Ἀ 7 Ν - ἣ ᾿ Ν 

λησα λαβὼν οψώνιον πρὸς τὴν ὑμῶν διακονίαν, καὶ παρὼν 
- 2 ,ὔ 

πρὸς ὑμᾶς χαὶ ὑστερηϑεὶς οὐ κατενάρχησα οὐδενὸς" 9. τὸ 
γὰρ ὑστέρημά μου προσανέσιληρωσαν οἱ ἀδελφοὶ ἐλϑόντες 

Ν ΩΣ Ὁ τὰ 

ἀπὸ ϊἸακεδονίας" χαὶ ἐν “ταντὶ ἀβαρῆ ὑμῖν ἐμαυτὸν ἐτήρησα 
Ν , " 2η 7 -ψ 2 2 , ο ς ΄ 

χαὶ τηρήσω. 10 ἔστιν ἀληϑεια Χριστοῦ ἕν ἕμοί, ὁτι ἢ καυ- 
͵ 2 -Ὁ- ’ὔ - 

χησις αὕτη οὐ φραγήσεται εἰς ἐμὲ ἐν τοῖς κλίμασιν τῆς 
2 “4 Ν , « ) 2 ΣΟ ΟΝ αὶ Ἐν ς Ἀ τ} 
Αχαΐας. 11 διὰ τί; ὅτι οὐκ ἀγαπῶ ὑμᾶς; ὃ ϑεὸς οἰἴδεν. 

«' Ἁ -“- ἈΝ ,ὔ « Ύ ’, - 2 Ν - 12 ὃ δὲ ποιῷ, καὶ ποιήσω, ἵνα ἔχχόινψψω τῆν ἀφορμὴν τῶν 
2 [4 - ς -“- ν 

ϑελόντων ἀφορμήν, ἵνα ἐν ᾧ καυχῶνται, εὑρεϑῶσιν καϑὼς 

8 2018, α16 Παπαάβομγ γὙ]8. 

8. υϑῃαϊδία} ὑστερηϑείς; ἀϑῃαϊδία, ΤΠῸΣ ὨΪΕΤ; ἄ888 65 π1οηῦ γο Ἠαϊ- 
απ (βοἴα]Ζ6 ὙΥ δυο θα: ,ΘΥ 5100}. οἷπ ΔΙπηοβθη οτθοίίο]}᾽) ΔὈΌΖυ]οΙύθπ. 
ἰδ, Ὀονγοῖβί ἄϊθβθ βίβ]θ. --- πὶ δίππομαπ Καυτῖ4α)] οὐ χατενάρχησα οὐδε- 
ψός, νοτᾶπαοτίθ ποτίβίθιππρ.. 9 Ῥαγῦο05] ὑστέρημα, 5. πὰ Υ1Π1|, 18. --- 
ἴπ Δ]]αἴτη ἀπκαυγοῖπο} ἐν παντὶ ἀβαρῆ, Ἰ1Ἰαΐ. ,1π. οτηηῖθυβ 51π6 οποσθὖ; 
ἀβαρῆ (τὰν Πϊοτ ἴτπα Ν. 1.) βομοίηύ 1 η]α 4158 βυθβίαπον δηρθβθηθη υπᾶ 
ἀδπδοὴ βοὶπ Ὁπκαυγοίη5 ρΘὈ]Π]αθῦ σὰ Πᾶρθθη; 4855 685 πίοῃύ οὔνγα βρᾶνθυθ 
ἁπάοτιπρ ΟὗΘΓ βοΠσθι ὈΓΘΏΪΟΥ ἰού (Ὁρρδβίγδπι : οχρθοίαθαίαν Ὁη]καιυ]7 48), 
θονγοῖβύ 1π 84]1αἷπὶ; ἔτ ἀ85 8]16]π βίθῃοπάθ πϑιύαμη σῶν βδοίχί αθὺ Οούθ 
πἶθ ἄθπ ῬΙυγαὶ, ψῖθ Τιῦθ6 τἱομίϊρ Ὀριηοσκί. 16 ἔοστῃ δύ Ἠθίθσο ΚΙ 1180}, 
Ὑ16 υυὐβυα]]οίποβ, παϊΐζθίποϑ, [|αἰβοῖηο, ὨδΖθίπο, ἢδίπιοῸ8, Ὠδϊπ|0, ᾿δΙΤΊΟΙΩ, 
ΥΡ]. ζὰ Μί. ΥΠΠ,. 24. 10 ἐδλυτάαπιπδαα) (ραγήσεται; ἴαιγ Δ πη Π͵] 8 ἢ. ΠῸΓ 
ΠΟΥ; 68 δύ σΘΠΔΊΘΣ 8415 ἀδ5 1αὐ, , ᾿πίτἱησϑίπσ᾽. ΞΙΠη: φΥὙΘΙΠΙΟΡΘ ὯἀθΥ 1π 
τὴ ΟΠ πη ἄθη ΔΏγποῖς ΟἸ τ βιϊ Ὑουβίομοσθ ἴθ, 485 ἀ165 τυὔθτηθπ ΠΙΘῊὴΐ 
τᾶ {γ᾽ πη]0 ἢ γουθησί πουᾶθπ’ ἄἀο γείίο; ΠΠΓ ὅτε ψὔτάθ Ὀθθβου Βαΐοδὶ 
βίαϊζί, ἀπίθ βέθμθῃ. 12 ἐαυΐαπ Πᾶ04} ποιήσω; ἄϊ650106. ἈπΙΒΟ το Ραηρ {1}. 
ΧΙ], 20. ΠΠ ΤΏ658. 11,4, [ὕσ μέλλειν βύθμῦ μαῦδη 9}. ΥἹ, 6. 11, Μο, Χ, 82. 



4584 ΤἹ ΚΟΥ ΠΙ ΠΟΥ ΧΙ; 

Ραΐ ϑυδιθῖ Καὶ ρα Πρ - ἀραιβύδα]θ15, νϑαγβυν)δηβ Πἰ πη ἀΔΥΥ 6Ἶ58], 

σδρ ΘΙ ΘΙ ΚΟΠάΔΠΒ 51 ἀπ ἀρδαβίδα!ππη Χυϊϑύαθβ. 14 18} πἰϑύ 
516416 12 ἀπΐθ 5110 βαΐδηδ οαρΆ ΘΙ ΚῸΡ 51Κ ἀροΊ δα ΠΠ|Π8]8. 
18 ηἰδῦ 121}1Π] 1808] Δηαθαῃῦοϑ 15 οαρ] ΘΙ Κοπα 51 8γ6 8πᾶ- 

Ὀαῃύοβ ραγ δ ἢ θΙη5; ΡΊΖ661 δη66 15. γα ὈΪ γϑαγβύγϑιῃ 126. 
10 αἴνγτα αἷρᾶ, 18] ἢγὰθ ΤῊ]. τηὰπὶ ἀπ τοάδηδ:; ΔἸΡΡαὰ γ81]8 

Ρᾶι 806 ἀπ ἀδηἃ ΠἰπηδῖΡ ΓΚ, οἱ 18} 1Κ 1610} νὰ ἤγορδα. 
117 Ραΐθὶ τα], πὶ τ α]α Ὁ ἔγαα)αη, ἃἰκ 5086 1. ἘΠΊ θ]Π, 
ἴῃ Ῥδιημηᾶ βὕοιηϊη Ρ1Ζ08 ῃγοία]]05. 18 πἀπΐθ τηδηδρδϊὶ ἢγο- 

Ῥᾶπα ὈΪ 1οἴκα, 141} 1 ἤγορᾷ. 19 ππίθ αχθίδθα ὈΒΡα]81Ρ ΡΔ8 

πηγιΐαῃβ τοδὶ υἱϑδηάδηθ; 20. ΠΒΡΌΪ]ΔΡ, 8081 ἤγᾶὰθ 1ΖΥ]8 

-.---- 

- - 4 

χαὶ ἡμεῖς. 18 οἱ γὰρ τοιοῦτοι τυευδαττόστολοι, ἐργάται δό- 
λιοι, μετασχηματιζόμενοι εἰς ἀποστόλους Χριστοῦ. 14 καὶ 

ΒῚ ΄-΄ᾧ΄: 

οὐ ϑαυμαστόν: αὐτὸς γὰρ ὃ σατανᾶς μετασχηματίζεται εἰς 
» " 2 - 

ἄγγελον φωτός. 1δ οὐ μέγα εἰ καὶ οἱ διάκονοι αὐτοῦ μετα- 
σχηματίζονται ὡς διάκονοι δικαιοσύνης" ὧν τὸ τέλος ἔσται 

εν δας “.,Α Ξ δ᾿ ταῦ 16 γλ, λέ ,ὔ , δό 27 χατὰ τὰ ἔργα αὑτῶν. πάλιν λέγω, μή τίς με δόξη ἄφρονα 
μ 1 Ν 2 ἥ , ὌΝ ε Ἐ᾿ΨΨ ,ὔ ’, ο 7 Ν 

εἰναι" δὲ δὲ μὴγξδ, χὰἂν ὡς ἄφρονα δέξασϑέ με, ἵνα χαγὼ 
« -Ὕ ---΄ἷ 

μιχρόν τι χαυχήσωμαι. 11 ὃ λαλῶ, οὐ λαλῶ κατὰ χύριον, 
2 «ς ΝῸΝ “-“ῳ ἀλλ᾽ ὡς ἐν ἀφροσύνῃ, ἐν ταύτῃ τῇ ὑποστάσει τῆς καυχήσεως. 

-Ὁ ἣν 3 

18 ἐγτεὶ σπτολλοὺ καυχῶνται χατὰ τὴν σάρχα, χαγὼ καυχή- 
2 ΡΞ 

σομαι. 19 ἡδέως γὰρ ἀνέχεσϑε τῶν ἀφρόνων φρόνιμοι 
Ψὔ Ν Ὁ ἄνω ν ΒΡ εὐ την - Ὑ 
οντες᾽ 20 ἀνέχεσϑε γὰρ ὃι τις υμᾶς χαταδουλοῖ, εἰ τις 

14 Δρριϊαι, 19 Πα ἀβομυ ἀρ ρΊ]]αὰ, ΘΌΘη50 ἀ16 ΠΘΥΔΌΒΡΘΌΘΥ ΔΊΊΒΒΘΥ 
Μδββιηδπῃ; Ὑρ]. θη]. 8 806.ὡὈ 185 8γ6, 5 ᾿ἰδῦ ποῦ ἸΠΘὮΥ Οὐζοπηθαγ. δὶ ἰδὲ 
ἀυτοῃ, οἷπ 1000) 1π ρουραιηθηΐ χθυβίοσί. 17 {γαυΐαπ αἴθ πη βοῃγ, ποδί 
ἴταυ]ῖπ (61); ἄθγ δοουβαίίν ψ|6 1 Οἱ, ΙΧ, 8. ΧΥ͂, 82. ΤΟ. ΥἹΙ, 9. 10 οοί. 

18 ραϊϊαρᾷ - ἀραιιδύαι]ο15] τνευδατεόστολοι ἰδὲ Ῥγδαϊοαῦ, ἄϊθ οορα]α 
[6 }10, 14. 15 δύ 510 χαυροβοῦχί. 14. 51148101.] ϑαυμαστόν (Ὁ)38 ἘΚΤ, ΜῈ) 
οὔοΥ ϑαῦμαϊ 15. πἰδύ πι1].}}}] οὐ μέγα Ὁϊᾶραπι --- οὐ μέγα οὖν. --- 
7041] εἶ, 68. {610 καί. 10 υπίτοδαπα} ἄφρονα, εἶναι 1610 τγῖθ ἴῃ ἅ9 
Ατηργβύ, --- γα] Ῥᾶ1} κἄν , ᾿πηπηθγ μη ἀδπη᾽, ΔΙΡΡαι , πὶ ἀπάογθῃ [8116᾽; 
ΡΟΣ γὰ1]ὰ νογρ]. 1 Ο. ΙΧ, 22. 17 ωἱ τοῦ]α ὯΙ ἐγαιαῃ} οὐ λαλῶ χατὰ 
κύριον ΘΈΠΜ ἃ οχ᾽ τρ --- οὐ χατὰ χύριον λαλῶ. ---ὀ ἴῃ Ῥαιηπιὰ 5ἐομιη] 
ἐν ταύτῃ τῇ ὑποστάσει, 5. σὰ ΙΧ, 4. 18 υπί6] ἐπεί; απ ἔν ἐπεί ἰβὲ 
Βο]ίοπ; ἅυοῖ Μο. ΧΥ͂, 42, 7Π. ΧΙΠῚ, 29. 5(οῖιξ. ὃ5. ἄθιη παυρίβαϊζθ γόσϑῃ, 
20 υβΡ01}1}} ἀγέχεσϑε, 95 [010 γάρ. --- τιϑηϊπ]}} λαμβάνει, γε ,αοοὶρί!᾽, 



Π Κουϊμίμον ΧΙ. ἀδὅ 

σαρΡ᾽γαὶρ, Ἰαθαὶ ἤγὰβ {τα ΤΌ}. Ἰα θα] νὰ ἀϑηϊτηρ., Ἰαθαὶ ᾿γὰϑ 
ἴῃ ἃΥθαϊάδὶ ὈΥΙρΟῚΡ, Ἰαθαὶ νὰ 1ΧΥ 18. ἴῃ ΔΗ Δαν ]οΙΖῃ 5181}. 

21 Βὶ ππβυθυραὶ αἰρα, 8γ6 βαῦθὶ Ὑ618 5. πὰ] ὙΘΒΘΙ ΤΠ] : ἴα --- 11 (Β) 

ἱρ ἴῃ βαμηπιοὶ ἤγΘ ἢγὰβϑ ΔΠΔΠΔΉΡΘΙΡ, ἴῃ πη! τοἀ θη α1ρᾶ, ρἃ- 
ἀλγβ 18} ἱκΚ. 22 ἩδιθΥ ΘΒ 515 ὃ 18} ἴκΚ. 22. [508 6161 0615 
5πα 9 18} [κι ἴγαϊν ΑΥΤΆ ΙΝ βἰπα ὃ 18} [Κι 28. Δπαθαοβ 
Χυϊβίδιβ πα ὃ βγᾷϑυθ πηγιδὰ αἰΡὰ, πη} ῖ8. κ: ἴῃ Δ θ Δ] πὶ 

ΤΡ ΖΘΙΠ, ἴῃ ΚΑΥΚΑΤΟΠῚ ὉἰΑΥαβδα1, ἴῃ 5] Δ πὰ ἀγα βδδα, : 

πη ἀδαβοϊπῖη αὰ. 24 [τὴ Τπἀδῖη ἢ 5 ηρᾶη ΠΑΥΟΥ 
Εἰρη8. ΑἰΠΑΠ ἃ ὙΔΠΔΠΒ ΠᾶΙη, 20 θ᾿. 5. ΠρΡᾶη γϑηδαη 

ὈΒΌΪΙΟΟΎΔΠΒ Υὰ8. ΔΙΠΔΙ πὰ 510 ϑὑδ! 105. γὰ8., ΡΥ]ΠΔ ΒΙΠΡΆΙη 

ὈΒίΆΤΡΟΝ σαύανὰ τι ΒΡ, πδηῦ 14} ἀἂρ ἴῃ αἰαρ]θᾶϊ νὰ 

χατεσϑίει, εἴ τις λαμβάνει, εἴ τις ἐπαίρεται, εἶ τις ὑμᾶς 
εἰς πρόσωπον δέρει. 

21 Κατὰ ἀτιμίαν λέγω, ὡς ὃτι ἡμεῖς ἠσϑενήσαμεν" ἐν 
ᾧ δ᾽ ἄν τις τολμᾷ, ἐν ἀφροσύνῃ λέγω, τολμῶ χἀγώ, 22 “Ἑβραϊῖοί 
εἰσιν; χἀγώ. 22 ᾿Ισραηλεῖταί εἰσιν; κἀγώ, σπέρμα ᾿Ἵβραάμ 
εἰσιν; χἀαγώ. 28 διάχονοι Χριστοῦ εἰσιν; πιαραφρονῶν λέγω, 

ἔ ὑπτὲρ ἐγώ" ἕν χόποις περισσοτέρως, ἕν φυλαχαῖς περισσοτέ- 
᾿ ρως, ἐν πληγαῖς ὑπερβαλλόντως, ἐν ϑανάτοις πολλάκις. 
4 24 ὑπὸ Ἰουδαίων :τεντάχις τεσσαράχοντα παρὰ μίαν ἔλαβον, 
Ἶ 2ὅ τρὶς ἐρραβδίσϑην, ἅτεαξ ἐλιϑάσϑην, τρὶς ἐναυάγησα, νυ- 

ἃ. ἢ. ᾿π516118 ἀθοϊριῦ, τυρὶ]. ΧΙ], 16, --- ἴπ δυθαϊᾶδὶ Ὀυ1ρΡῚΡ] ἐπαίρεται, 
ΥΒ γΟχίο!Πυτ᾽; Χ, ὅ δύ ἐπαίρεσθαν τἱολίϊρ ἀυτοθ υὑϑμααπ σορΘΌ6Π ; 
ἴῃ ΔΥΔΙάδῚ ὈΠΙΡΡῚΡ βομοὶπί ρ]οββθ Ζὰ ρΆΡΙΥΑΙΡ ΟΟΘΥ ὈΒΏΙΩΙΡ σφ ΟΊ Θ56η Ζι 
Βοῖπ πὰ ἄθη δυβάσιοῖκ αν ἐπαίρεται (510 ἢ γοχάγᾶπρὺ Ζὰ ὨΔΌΘη, 
ὙρΙ ὑπ 1 Ὑτῆν, 1Π|..8. 1218. ἴπ ἀπάδυ]οῖζη}] ὑμᾶς εἰς πρόσωπον ὯΞΚ 
1Μ ---- εἰς πρόσωπον ὑμᾶς. 21 δίηπ: Ζὰ τηΘῖΠ0  Βομδηᾶθ βᾶρθ 160ἢ, 
ΕἸοἰομβᾶτη ἀα58 ἴθ Ζὰ ΒΟΒΔΟΝ ΒΘ Θθθπ σἄγΘ (Ζιῃ οἰπθηλ 50] ΟΠ θη. γοΥ Δ Εν 
ΤΘΠ). - βιυκαὶ ΥΘ5611η8] ἠσϑενήσαμεν (Β ἠσϑενήχαμεν) --- )Ε 48 γρ 
ἠσϑενήσαμεν ἐν τούτῳ τῷ μέρει. --- ἴὴ ῬδΙΉΙΠ6Ι ἢγ6] ἔν ᾧ ἄν; ᾿νθ (1π- 
ἀοῆπιίατα) ,Ἰτροπᾶ ψ16᾽, 65 γουίχις 4180 πού ἀπρᾶββοπὰ ἄν; Ὀρροίτὅπι 
γε ρ]οῖομύ σι. ΧΙΥ͂, 18. 28 βγᾶβγο ἀηγια}] παραφρογῶν; ΒΥΆ5Υ6 πδοῇ 
ἄθπι 1,αἰοἰπίβομθα: ἀδῇ γ᾽ αὖ ΤΠῸΒ ΒΔΡΙΘΠΒ᾽, ΑἸηθυϑύ , οὖ ΘρῸ γοὶαύ 1η- 
ΒΙρ16η5᾽. --- 41ὀ04] λέγω ΕΒ 1 τρ --- λαλῶ. --- ἴπ Καυκατγοπι υὐαταββδὰ 
ἴῃ 5]δῃϊτη υΐαγαββαὰ]} ἐν φυλαχαῖς περισσοτέρως ἐν πληγαῖς ὑπερβαλλόν- 
τως ὅϑδ΄ῖη" ΒΗΤΕ οὗ τρ --- ἐν πληγαῖς ὑπ. ἐν φυλακαῖς περ. Ιῃ Ὀεἰγοῆ 
ἀθ γ8Ὡὶ ἄἀθ5 δυβάγιιοκβ (περισσοτέρως τιλπδρὶΖοῖπι, πΐάταβδαι, αἰαταβθαα 
δυο ἄν ὑπεοβαλλόντως) νρ]. 1,6. ΧΥ͂, 12. 18 (οὐσία αἰρῖμ., 5008, ΒΥ685 
Δ ἢ ἔν βίος). 20 υβέαυροη ρίαν δ τι5 βεῖρα) ἐναυάγησα, ἀαν 1 Τίῃι. 
Ι, 19 (τπηιΐ νογἅπαοσγίοπι Ὁ1146) πδαδᾶδὶϊ γαυσραη. ---- ἴῃ αἰαριβαὶ νδ5 ταδ- 
Τ6Ἶη8] ἐν τῷ βυϑῷ πεποίηκα, ἂἃθ τῷ Απιθυϑύ ,ἴπ ῥσοίΐαπαο τηδγῖ5 ἔμ᾽, 
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ΤΙ ΘΙ η5: 2606 γχιδίοσθηῃ -αἰτῷ, ὈΙγΘΙ κοίτη Δῃγο,, ὈΙΓ ΘΙ κοὶ τ γαὶ- 

ἀρα]απ 6, ὈΙΓΘΙΚΘΙΠῚ τ8 απ], ὈΪΓΘΙΚΘῖγη ἃ8 Ρίπάομι, ὈἸΤΘΙ ΚΘΙ τη 

ἴῃ Ὀαῦγρ, ὈΙΓΘΙΚοίτη ἴῃ ΔῸΡΙἋΔ41, ὈΙΓΘΙΚΘΙη ἴῃ τηδ θη, ὈΪΓοὶ- 

ΚΘΙΠ ἴῃ Πρ - ὈΤΟΡΙη, [ 21 ΔρΡΊΟΙ, 18} ΔΥΡΔΙ]Π], 1Π 
γ ΚΑΙ Ἶ πὶ αἴξ, ἴῃ οτοᾶδα 718} ΡῬαθγβύθίη, ἴῃ Δα Βα ΘΙ πὶ αἴῥα, 

ἴη [πὰ Δ} πδηϑαθίη. 28 ἱπὰἢ ΡῸ δἷδι' βαΐα, 8.0 81}8 
τηθίπϑ βοἰδοῖπα, βαθτρα τηθίηδ ἃ]]αἴπ ΔἸ ΚΕ] 65]01ι. 

Ἰα1κεο 29 Ἦγδβ 510}Π}0, 718} πὶ βίυκαα ὃ ἤγὰθ δἰ πηι), 8} 

1κ πὶ πάπα ὃ 80. 1Δ40841 Πγοόρᾶῃ 5Κ]4 51]41, βίη 510] Κ6 1 8 

6] Π8 1205 Ὠγορᾶα. [ 81 οῈΡ 781 αὐΐα [Ἰ8}1η5 [Θϑ118 ναϊύ, 

χϑήμερον ἐν τῷ βυϑῷ πεποίηκα: 26 ὁδοιττορίαις στολλά- 

χις, κινδύνοις ποταμῶν, κινδύνοις λῃστῶν, χινδύνοις ἔχ γένους, 
’ὔ 2 ΕῚ - ’ὔ γ ἥ᾿ , ΒῚ ΒῚ »ὔ 

κινδύνοις ἐξ ἐθνῶν, κινδυνοις ἐν πόλει, κινδύνοις ἕν ἐρημίᾳ, 

κινδύνοις ἐν ϑαλάσσῃ,, κινδύνοις ἐν ψνευδαδέλφοις, 21 κόπῳ 
Ν ’, 2 3 ’ , 2 - Ν , γ 

χαὶ μόχϑῳ, ἔν ἀγρυπνίαις πολλάκις, ὃν λιμῷ καὶ δέψει, ὃν 

γηστείαις στολλάκις, ἕν ψύχει χαὶ γυμνότητι. 28 χωρὶς τῶν 
σταρεχτός, ἡ ἐπίστασίς μου ἡ καϑ' ἡμέραν, ἡ μέριμνα πα- 
σῶν τῶν ἐχκλησιῶν. 

29 Τίς ἀσϑενεῖ, καὶ οὐκ ἀσϑενῶ; τίς σχανδαλίζεται, 
5, 2 Ἴ ν - 2 -- »ἙἮ᾿ Ἀ - ΕῚ 

χαὶ οὐκ ἐγὼ πυροῦμαι; 80 εἰ καυχᾶσϑαι δεῖ, τὰ τῆς ἀσϑε- 

γείας μου καυχήσομαι. 81 ὃ ϑεὸς καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου ἼἼη- 

21 ἃρίοιι; Μαββιηδππ, ἩΘΥΠΘ ΒΟΏΤΘΙθΘΠ ΡΥΌΠΑ]ΟΒ ἴπ ΔΡΊΟΠΙ, 5. ππΐρῃ. 
29 πὶ (2) ἰϑῦ δον οι Ζ6110 πδοῃροίσαρθῃ, 

21 δρίοιη 78 δυθαϊἀϊτα}] χόπῳ καὶ μόχϑῳ δ΄: ΒΗΕΞῸ ἃ 6ρ -- ἐν 
χόπῳ χαὶ μόχϑῳ. ΤΟΙ ῬΙυΤᾺ] νατὰ ἀυτγορ αϊθ νἱθ]θη νου που ΘΠ θη 
ῬΊυγαΙΘ νϑσγϑη]αβϑύ. 28 Ρο οἵαν βαία] τῶν παρεχτός, αἴαν ἩΪΘΥ γὸπ (οΥ 
το ΘΠ Ο]ρο; Ὑρ ΨῬΥΔΟΙΘΥ θὰ αιᾶθ ΘΧΟΓΙΠΒΘΟΙΒ. διιηὐ᾽. --- ΔΥθ81}8] ἡ ἐπέστα- 
σις τοῖῦ δῖα ΒΌΕΕΟ ἢ υρ Αιαδυϑί. (ἰπϑίαπίϊα) οἄου ἡ ἐπισύστασες ταὶΐ 
ΚΙΜᾶθ Δυρ (οοπουσθαβ ΟὟΘΥ ᾿ἱπουγβδὴ)ὺ Ἐχβίουοθ τὰ οὐ]. ,τηθίῃ 
ΔΟΒύμα θη, Ὀοπιμθπ᾿, Ἰούχίογοβ ,τηθῖη ἀθου]δυ θη θυ ἄθη᾽. --- τηθῖμὰ] μοῦ 
ϑῖης ΠΕ ΚΙΜερ νρ Απιρτϑύ -- μοί δ΄η: ΒΕ ἀ6 Αὐρ' (ἴπ πιθ). --- 8βοἷ- 
ἰο1π8] ἡ χαϑ' ἡμέραν; 5οϊζοῖπβ. βοιιοῖηῦ ΠΘΌ ΘΠ ΟΥπι Ζὰ δ᾽ ηίθὶπβ (Μέ. ΥἹ, 11) 
Ζὰ 5οῖπ, νρὶ]. Τι. Μογοῦ Ρ. ὅ86. --- Ββαιγρα πηθῖπὰ} ἡ μέριμνα, πιθὶπᾶ δὲ 
συροδοίχί, Το ἀαίν Δ]]αΐπι ΑἰΪἸκ Κ] ΘΒ] σι, 16 1,0. 17, 82. ΠΠππαᾶ ἀὰ ἀπᾶπα- 
Ἰοῖπαὶ Ῥίπάοπι (ἐϑνῶν), γγχὸ πιᾶὰπ Ῥίπάοιῃ 6400} Διι0 ἢ}. σὰ την] θ5. Ζίθμ θη 
Καππα, [1 Ο. ΤΥ͂, 1 61 δηβύβ ἃυ}]]α αἱαγα55]α1 ἀπ σὰ] θαι ραθα. 29 ῖυ-. 
καὶ] ἀσϑενῶ ,υπά 10} ψἄγο πίομῦ Κυδηῖ δ᾽, γρ]. 0.1, 18, 80. 5Β[κιυ]ᾶ 517] 
-- ἄνοραὺ] δεῖ --- χαυχήσομαι; θ᾽ οοπ]ιπούϊν γοπὶ σοὐδομίθη (8116, γθππ 
65. πδίϊρ ψᾶτθ, 80 Ἰκῦπηνθ 10}: Ὅ“Ὸ]᾽, γρὶ]. 1 Ο, ΧΙΠ, 2, 7π. ΧΙΙ, 47, Τὰ: 
ΥἹΙ, 88 οοὐ. 81 ἔγαυ)1η8] τοῦ κυρίου --- ΘΕῈΜ ἀοΓ νρ τοῦ κυρίου ἡμῶν. 
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88 Ρὶαροῖσα ἀπ αἰγαπι, βαΐοὶ πὶ ἰπρᾶ. 32. ἴῃ ΠΑΠΊΆΒΚΟΙ 
[Ἀγ τ] ΒΓ 618. Ρ᾽αο5. Αὐταὶ ]η8 Β᾽ πη 18. νἱδαϊάα Ὀδαγρ' ΠΔΙΠΔΒΙΚΑΙ 

σαΐαμδη. τὴϊκ υἹ]] 8. 89. 18} Ῥαΐγ δαρδάδαγ0. ἰπ ΒΠ0]]0Ὲ 

Αἰ Πὰη5. γὰ8 δα Ὀαπγρθγδα])ι., 18ἢ} ἀΠΡΑΡΙ ἢ Πδη ἢ. 18. 

ΧΙ, 1 Ἡνορᾶμ Ὀΐπδ}, ΚΟῚ πὶ θα χ0 ᾿δὺ; 18} βᾷη αἰπδ 

ἴῃ 5] πηΐπ5. Δ} ὩΠαΠ Πα] Θ᾽ πΠ5. {τ} 18. 2. ναὶ τηδηηδη ἴῃ Χυ]- 

βίδα ἔλα Ἰοτὰ Πανουίαϊ μη, ἸΆΡ06 ἴῃ ᾿οἰκα πὶ ναὶϊῦ, 00 
ἴῃ Ὲ}} ΘΚ πὶ γαϊῦ, σα γαϊῦ. {ταν ναπαπα Ραπὰ Βυ] απα πη 

Ρυϊα]απ πἰτηΐη. 1 8.18} γαὶϊδ βᾶηδ βυ θ᾽ Καμἃ ἸηΔΠΠ8Π., Δ 006 

ἴῃ Ιοἴκα 006 ἱπὰ]] ΘΚ πὶ γαϊδ, φὰ Ρ γαϊδ, [ 4 Ραΐθὶ ἴτἃ- 

σοῦ οἶδεν, ὃ ὧν εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας, ὅτι οὐ ψεύδομαι. 

82 ἐν “Ἰαμασχῷ ὁ ἐθνάρχης ᾿Αρέτα τοῦ βασιλέως ξφρούρει 
τὴν πόλιν “Ιαμασκηνῶν πιάσαι μὲ ϑέλων. 88 καὶ διὰ ϑυρί- 
δος ἐν σαργάνῃ ἐχαλάσϑην διὰ τοῦ τείχους, καὶ ἐξέφυγον 
τὰς χεῖρας αὐτοῦ. 

ΧΙ, 1 Καυχᾶσϑαι δεῖ, οὐ συμφέρει" ἐλεύσομαι δὲ καὶ 
εἰς ὀπτασίας χαὶ ἀποχαλύψεις χυρίου. 2 οἶδα ἄνϑρωτποον 
ἐν Χριστῷ πρὸ ἑτῶν δεχατεσσάρων, εἴτε ἐν σώματι οὐκ 
οἶδα, εἴτε ἐχτὸς τοῦ σώματος οὐχ οἶδα, ὃ ϑεὸς οἶδεν, ἀρ- 
παγέντα τὸν τοιοῦτον ἕως τρίτου οὐρανοῦ. 8 χαὶ οἶδα τὸν 
τοιοῦτον ἄνϑρωτπον, εἴτε ἐν σώματι εἴτε ἐχτὸς τοῦ σώματος 

838 ῬαυτρβυδαάΊι, Β θαυτρϑυδαά]Ίζαι, παπᾶμπβ Β, πιομὺ μαπᾶπβ (6 1)). 
ΧΙ, 1 Μιὸὺ (ἀπαΒυ]61)ηῖη5 ἰσι Α Ὑ]ΘΘΙ οἱπ, 2 βαγοτχίαϊπυπ; Α. 1ἅ., 
Β νυἱαγνοτγίαιπυπθ, ΟἿ, Πανουίδιμυπθ. ἱπὰῃ ΒΒ, ἱπὰ Δ, ΘΌΘη80 8. 8. πὶ 
Ἂ 1 Ππ Β΄. ὙρΊ. χὰ 1 19, 

- [65115] ᾿]ησοῦ ϑῖπη ΒΕΘΡρ δῃ --- ]ησοῦ Χριστοῖ. --- 58. ῬΙυΡεῖρα] ὁ 
ὧν εὐλόγητος; ὧν [616 ττἴἰο ἴῃ ἀθ (Ὀοποαϊοίιβ, νρ 4] οδύ Ὀθηθαϊοίαβ). 
52. Τδτηάβκοη; (16 ΨΥ ΙΘΟΒΊΒΟΠΘ ΟΔΒΒΙΟΥΠῚ δῦ 818 ὙΠ Πα οττα. θΘΠΔη 610 ἀπᾶ 
ἀροϊτηῖϊσί, υρ]. χὰ 1|, 12; ΘΌθπδΒο ἴῃ ΑἸξαϊβοη, 85 Καυγηροη, ἴῃ Καυτὶη- 
Ῥοπ, ἱπ ἘΠΚαυπίοη. ΤαρΘροη Βομοίηύ Πδηηδβῖκαὶ δα͵οοίϊν Ζὰ βοΐη. --- θδυΤρ' 
Ῥᾶπιδ5Κα1} τὴν πόλιν ΖΦαμασχηνῶν 81π Β018 ΒΕ ἴὉ νρ --- τὴν Ζαμα- 
σχηνῶν πόλιν. --- νἹ]] απ 5] ϑέλων 5΄π 8 ΕΚΙΜ, ἘΘ Ὲ νοῦ πιάσαι --- 
6 81{. 8538 ππρΡάΡ]40}} ἐξέφυγον; ἌθΟΥ ἀηρᾶ, ἄδ5 τὴϊξ ἀπᾶ συβαιατηθηῃδηρ 
(τι. 216] ἢ16}9π) υπὰ δυο 1 ΤῊ. Υ͂, 8 ουβομϑιηῦ, υρ]. 1,.. Μϑγοῦ ῥ. 144. 
ΧΙ, 1 Ὀῖπ84}} δεῖ ΒΗΒΕΕΒΟΙ, 6 ς᾽, ἢ νρ Απαρυθύ εἰ χαυχᾶσϑαι δεῖ, εἰ 
ΔΌΘἢ ἴῃ 5᾽η --- δή ΚΜ υπᾶ ραίτο5, Ὠ! δ΄ῖη δέ; ἄα5. ρούβομε δ᾽παὰ (1 Ο, 
Χ, 28 --- ἔξεστιν) Θπίβρυϊομύ ἄθπὶ ἀπνογβίβη] 106 δεῖ ποθ ρᾶηΖ σοπϑα. 
--- 861] ἰδ συροβοίζί, τῖθ ἴπ ΑἸηθυϑέ ἀπ βυγ. ---ὀ ὈαΐξΐΖο 1860] συμφέρει 
Ώ:, συμφέρον μὲν ΒΕΟ  νρ --- συμφέρειν μοι. --- 8} βᾶπ αἰπια] ἐλεύ- 
σομαν δὲ χαὶ Β, Ἐσὲ τς ἐλευσ. δέ --- ἐλεύσομαι γάρ. --- ἔταυ] 8] 
χυρίου --- ΕῸ Χριστοῦ. 
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ὙΠ] Δ Π5 γὙ} ἷπ γᾶρρ 78} Πϑιϑιάα, ἀπαθ}7α ναπτᾶδ, Ροοὶ πὶ 
Βα 148 5]πΠ4 Ἰηδὴη τοᾶ]δῃ. ὅ ἴδ, ῥβᾶπὰ βυδ]θίκαηὰ Πγορᾶ, 
Ρ ἴδιαν τὴκ 5108 πὶ γαϊῃῦ ἤγορᾶ, πἰρα ἴπ ὉΠΙΠΔΗὐ πὶ τηθὶ-- 
Πδ]Π]. Θ ΔρΡΡᾶμπ Ὡ}0αϊ γἱ]ᾶὰὰ Πγορᾶμ, πὶ 5δπι ππνῖδα, ππθ 
58η78, αἸΡα; 10 [γ61α]., 1θα1 ἢγῶβ ἴῃ τη15. ἤγὰ πα] ὉΪΆῚ ῥα οὶ 
ΘΆΒΔΙΠΥΙΡ ΔΙΡΡαι σΆΠΔΊ5610 ἢγὰ τι8 τηϊ8. 17 78} δὲ ἢ] αβπαὶ 

8Π ΟΠ ]61Πη0 οἱ πὶ αἰαυπαΐπαιι, αὐριθαπα ἰϑὺ 118. ΒπῸβο᾽ Ἰοἶκα 

ΤΠ ΘΙ ΠΔΠΊΠΠη8., ΔΟΡῚ] Π5. 58 81 η8., 6] τὴς Κδαραβίθαϊ, οἱ πὶ πἴαγ- 
᾿πρ]αα. 8.1 Ραΐθὶ ῥυπ| Β'πρᾶπι δθ)δῃ ὈΔΡ, οἱ αἰβίοθι δἵ 

Ἰη15. 1 9. 8}} 4. 1η15: σᾷπδ! ΡῬῈΚ δηβίβ τηθῖηδ; ἀπΐθ τη 8 

ἴπ 5πκοίη πϑυϊαηδ δ. Πα σαθαι]αθα πὰ τη818. πνορᾶ ἰπ 58- 
Κρίχη τηθἰ δῖ, 6ἱ ἘΠΆΓΠ]6Ι 171 ἃπᾶ τη τη δ Χυδύδαϑ. | 

5 Χ 5 υ χ οὐχ οἶδα, ὃ ϑεὸς οἶδεν, 4 ὅτι ἡρττάγη εἰς τὸν “ταράδεισον 
ἈΠ31Ὺ 7 ΕἾ « 2 γπλ 9. ,ὔ - 

χαὺ ἤχουσεν ἄρρητα ῥήματα, ἃ οὐκ ἐξὸν ἀνϑρώτσιῳ λαλῆσαι. 
“Ὁ ᾿ ΩΣ 2 

ὅ ὑπὲρ τοῦ τοιούτου χαυχήσομαι, ὑττὲρ δὲ ἐμαυτοῦ οὐ καυ- 
Ν -Ὁ- 5᾽ χήσομαι, εἰ μὴ ἐν ταῖς ἀσϑενείαις μου. 6 ἐὰν γὰρ ϑελήσω 

, 2 27 γ ο ΝΛ Ν 3. , 
χαυχήσασϑαι, οὐχ ἔσομαι ἄφρων, ἀλήϑειαν γὰρ ἐρῶ" φείδο-- 

,ὕ , 2 ΦΙΟΣΝ , ς Ν [4 , ἌΝ ΟΣ ΄ 
μαι δὲ, μήτις εἰς δμιὲ λογίσηται ὑττὲρ ὁ βλόπει μὲ ἢ ἀκχοῦϑι 

3, ") “Ὁ Ν Ὁ ς - -- 5 7 «! Ν τι ἐξ ἐμοῦ. 1 χαὶ τῇ ὑπερβολῇ τῶν ατοχαλύινψεων ἵνα μὴ 
ς - 

ὑπτεραίρωμαι, ἐδόϑη μοι σχόλοιν τῇ σαρχί μου, ἄγγελος σα- 
- ᾧ 

τανᾷ, ἵνα με χολαφίζη, ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι. 8 ὑπὲρ τού- 
ΡῚ “ - 

του τρὶς τὸν χύριον παρεχάλεσα, ἵνα ἀποστῇ ἀντι’ ἑμοῦ. 
» 3 - ’ὔ 

9 χαὶ εἴρηχέν μοι ᾿,Αρχεῖ σοι ἡ χάρις μου ἢ γὰρ δύναμις 
) -Ὁ ω ΩΝ - ἐν ἀασϑενείᾳ τελεῖται. ἥδιστα οὖν μᾶλλον καυχήσομαι ἐν ταῖς 

ἀσϑενείαις μου, ἵνα ἔπισχηνώσῃ ἐπ᾽ ἐμὲ ἡ δύναμις τοῦ 

θ ΔΙΡῬαι ᾿ἰδύ ἴῃ ἃ νϑγάορροι!ύ. 7 ἤπυβθο Α, τη ταπᾶθ ραῖσιι, πηπίο 
Β; ἄὰ ἀδ5 οΟΥ ΠῸΥ ὮΪΘΥ γουϊοιητηῦ, ἰδύ πιοηῦ σὰ Θη ΒΟ πο θη, ὙΘ]ΟΠΘΒ 
αἴθ τ ομίρο βοῃ γι Ὀυγθῖδο δύ. 8 ἴταυ]απ Α, ἴταυ]ὰ Β. 9. 5ιυκοὶπ (ἀσϑε- 
γείᾳ) Α ὑπᾶ Μαββιμᾶπῃ, 5ιαϊζοῖσι Β, ἀπά 61,, Ἠθγπδ. 

ὅ πὶ ναϊμύ Ὦνορὰ)] οὐ χαυγήσομαι, ἀθῇ νρ ΑἸιθυβέ 9 Π181] ρ]ογία- 
ὈοΤ᾽, Ὑρ]. σὰ Βὅ. ΙΧ, 1. --- πιθ᾿παῖτα)] μοῦ --- [010 ἴῃ ΒΠ014 6. 6 Ἀν8] 
φυροϑοίχί, --- ραβαῖῃν!θ} βλέπει, μὲ [610 16 πο Τιῦθθ π᾿ θἰῃῖρθη τηϊ- 
ΠΌΒΙΚΘ]π, --- Ὦνὰ] τὸ ὈΤ ΕΠ ΚΙ, ἃ οὐ νρ Απιρυϑύ --- [0}10. 17 τηθϊπδηιηα} μοῦ 
ΟΡ -- [6}10, ---- Κααραβίθαϊ, ἀασ μρ]4} χολαςίζη, ὑπεραίρωμαι; ἀοΥ 
ΟΠ] υποίν Ῥυδρύου! 1 ὈοΖοΙ ποῦ 4160 Δ ΒΙοἢύ θῸῚ ἄθν νουραηρόποη ΠδΠα] Πρ' 
ἀ05 ρΘΌΘΠ5, ΟΟΥ (05 ῥγᾶβθῃβ αἴθ ἃ15 Τουίἀιιθυ μα ὈοΖυθοκίθ τσ καπρ', --- 
οἱ πὶ παι ρἼα}] ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι δῖα ΒΚΙ, ΑἸηρυϑύ πᾶ ἃπάθγο 
νᾶξου --- [6}10. 8. Ὀΐ Ῥαΐθ1}] ὑπὲο τούτου, γνρ υπὰ ]αῦ. νᾶξον (πού ΑἸ τϑι) 
ὙῬΙΟρίου απο’, γνρ]. σὰ ἘΡῺ.. ΠῚ, 1. 9. βΌπαἢ ΡυΚ] ἀρχεῖ σοι, 5. σὰ 
Μι. Χ, 25. -- πιδ}8] δύναμις δ΄μ1 ΑἸΒΗΤΕῸ τ γρ -- δυγναμίς μου. 
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10 ἴῃ Ρίχϑὶ τὴἷβ ΘᾺ] ΘΙ Καὶ ἴῃ Βα Κοῖπι, ἴῃ Δηδ Δ ἢ 1, ἴῃ 
πδῸΡὶπι, ἰπ Ὑγθκοῖμη, ἴῃ ῬΥΘΙ ΙΒ] Δ) ἴα Χυδθα; ἀηΐθ Ρᾶῃ 

βἰακα, Ρὰμ Ἰηδηξοὶσθ τ. [ 11 νὰ} πτηνὰ Πγοραηαβ; 788 

τὶ κ σαθαϊα !ἀθα αι}. ἈΡΡὰπ ἴκΚ 5Κα] 5. γὰβ ἢ ΠῚ 1Ζ018 ρα Καηῃ- 

απ: ππΐθ πὶ γαϊὐαϊ τηΐη8 Πα θα] Ραϊπὶ πὐὰν ἤΠα ἀραπδίδπ- 
Τὰ πὶ, ἰὰΐ 180] πὶ γαϊῃὺβ ἴῃ. 12. ΔΙρβᾶι βυθβᾶιἢ [αὶ ΚΠ 618 

ἀρδυβίύαι ]απ8 σαἰαντοθ γα ἰῃ ᾿ΧΥ]5 ἴῃ 411] ΡΠ δἰ ηδ], 

αὶ Καὶπὶ 78} [ἀπτα δ Π] πὶ 18}} τη} τη. 18 ἤν δὰ ἰδὺ θὈ]χοὶ 

γαπδὶ Ὑοβοὶρ τΪαΥ ἈΠ ΡαΪῸΒ Αἰ ΚΚΊΘΒ]ΟΠΒ8, ΒΡ] Ραῦθὶ 1ἰς 5110ἃ 

πὶ Καιτὶαὰ ἰχυῖ89 ΠΠΆΡΊΙΡ Π}Ϊ8 Ραΐα 5} 15. 14 881 1670 

Ραΐα ΤΏΙ ἴπ αἸΠηΔ ἢ αὖ ᾿χυὶδ, 18} πὶ Κααυ]α 1015; πἀπΐθ 

. - . - ) 

Χριστοῦ. 10 διὸ εὐδοχῶ ἐν ἀσϑενείαις, ἐν ὕβρεσιν, ἕν ἀνάγ- 
χαις, ἐν διωγμοῖς, ἐν στενοχωρίαις ὑγτὲρ Χριστοῦ" ὅταν γὰρ 
ἀσϑενῶ, τότε δυνατός εἰμι. 11 γέγονα ἄφρων καυχώμενος" 

- ) - 

ὑμεῖς με ἠναγχάσατε. ἐγὼ γὰρ ὥφελον ὑφ᾽ ὑμῶν συνίστασϑαι" 
. Ν - 2 ν 

οὐδὲν γὰρ ὑστέρησα τῶν ὑπερλίαν ἀποστόλων, εἰ καὶ οὐδέν. 
2 2 ΜΉΝ Ν Ν - τ, ἀ , ΄ 

εἰμι. 12 ἀλλ ἢ τὰ μὲν σημεῖα τοῦ α:τοστόλου χατειργασϑὴη 

ἐν ὑμῖν ἐν πιάσῃ ὑπομονῇ, σημείοις χαὶ τέρασιν καὶ δυνά- 
’ ,ὔ Ὕ ἐγ ς , ς Ν Ν Ν 2», 

μεσιν. 18 τί γάρ ἐστιν ὃ ἡττήϑητε ὑττὲρ τὰς λοιπτὰς ἔχχλη- 
" πχς τῇ 2 - 

σίας, εἰ μὴ ὅτι ἐγὼ αὐτὸς οὐ χατενάρχησα ὑμῶν; χαρίσασϑέ 

μοι τὴν ἀδιχίαν ταύτην. 14 ἰδοὺ τρίτον τοῦτο ἑτοίμως ἔχω 

10. Ῥτθιπβίατα Α, Ῥ]οΙ ῃϑαπι Β. 12 ἀρϑυδίαυϊαυα Β, δρϑαβίαυϊαβ Α 
ἌΡΕΙ ἀθι Ζ6116ϑ.Ό 18 ῬῖΖοὶ, ΑΒ Ρ|Ζθ. πῖραϊ Β, πἰρα ἃ. 14 18} πὶ Β, ͵δπ 
πὶ Α. 

10 βἰυκοῖμα] ἀσϑεγείαις --- ΕΟ αὶ γρ ἀσϑενείαις μου. 11 Ὦνο- 
Ῥᾶπα8] χαυχώμεγνος τὰν 1, ὑπᾶ οἴῃ Ἰπροστθ μᾶπάβομνῦ ἃ Ὀθ] βΟΥΙΎΘΠΘΥ 
(Οοᾶοχ Αὐρὶθηβ᾽5) --- ἴθ 10. --- σαἸκαπη]λ}} συνίστασϑαι; φΡαϊκαηπᾶπι, Ὑ10 
ἸΒκαπηΐαη Ὗ, 12, (οκαπηΐ τηδομοπ᾽. ---- 182} 14041] εἶ χαί, 5. δὰ ΥὟἼ], 8. 
-- τοΐπ5 Βα θαϊ44)] ὑστέρησα ,ὙΘΥΒ16] τηῖθ ἢ ρσογϊηροτ᾽. 12. δῖβθαὰ βυθβθᾶυῃ 
ἐδῖ Κη 15] ἀλλ᾽ ἢ τὰ μὲν σημεῖα; ἀλλ᾽ ἤ παῦοη ΕΘ, ρ' 588 αυϊάοπι --- τὰ 
μὲν σημεῖα. 1)ὰ5 Οοὔδομα Ὀθάἀθαίοῦ: ἴῃ ἄθιη [4110 (αἰρΡαι, ἃ. ἢ. ψθῃῃ 
10 πίομέβ ὉΠ), βἰπᾶ ἀοοῃ (βνυθβαιῃ., 4150 ἄθπι ἀλλ᾽ ἤ --- ἀλλά οπίβρτο- 
ΘΠ 6π4) αἴθ Ζϑίομιθη ἷπθ8 Ὡροβίθ]8. γ0ὴ τηῖγ ΡΘΒΟΠΘΠΘΙ.. --- ἰδ Ἰ]κηῖτα} σημείοις 
-- ΠΞΈΚΙ, ἐν σημείοις. 18 11 51104] ἐγὼ αὐτός Ἐ6 ἃ οἵρ τρ ---᾿ αὐτὸς 
ἐγώ. --- Ῥαία 5Κ4}Ρ15] τὴν ἀδιχίαν ταύτην, νῖο Μο. 1Π|, 28 4]1αἴα βαΐδ 
ἐγαυυδυσηίθ, οὗου δὲ βκαρὶβ δοουβαίίν 14 Ῥαία] τοῦτο --- [6810 ἴῃ ΚΤ,. 
- ἰζνῖβ (2)] ὑμῶν --- [610 1ῃ δῖα ΔΑΒ, --- ᾳἀτοϊπδιη} τοῖς γονεῦσιν; ἀ168 
Βα ϑέαπεν (πού δαϊοοῦν, γὙρ]. ἀϊ6 οπμάπηρ) ουβοπμοίηῦ ἴῃ ἄθη ΘυϑηρΘ] θη 
ΠΘΌΘΠ ὈΘΙΙΙΒ105 ἄντ γονεῖς, ὑπ Ζ.ΆΥ δύθίβ πὰ Β᾽ΠΡΊ]ΔΥ, ΜΟΌΘΙ ΔΌΘΙ (5 
γΕΙὈατη ἷπὶ ΟΪΈγα], ἋΘΥ ΔΥΚ6] 66 η1Ὁ}}8 πὶ Ρ]υτᾺ] πᾶ τηδβου]πὰπιὶ βύθΐ, 
ἴπ ἄσρπ ορίβέο! πὶ βέθίβ ἵπὶ Ῥ]υγαὶ, (6118 τ γονεῖς, [6115 [ὔ πρόγονοι, ἘΡΆ, 
ΠΙ, 18 τ πατριά. 
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πὶ 501|8 ἱΖγα7Ὸ8. 81} 1Π8 ἃ 1Ζ2Υ18. 5] Δ βκαϊαπ θᾶγπὰ ἴδαγοὶ- 
Π8Π| Πα Ζά]απ, ἃκ [Δα γθῖηα ΔΙ ΠΔΙη. 

16. ΑΡΡδῃ 1Κ ἸΡ] 6ῖκὸ γϑαΐτηα 1861} ἔγδα!τηδᾶδ ἴδαν 881- 

ΥᾺ]05 ᾿ΖΥΑΤΟΒ, ΒΥΘΡαᾺἢ οἱ πἰαγαβδαι 12.015 [ΠἸ]ΟΠΒ. γη]η8. ἔ1- 

108. 16 ΔΡΡᾶπμ 5181 πὰ, ἴΚ πὶ Καυτ]Ἃδ ᾿ἰχυ]θ; ὃἃκ υἱϑαηαϑβ 

δαδο 1ἰβίθιοθ ΒΙΠἀΔΙΎ ΘΙΒ61} 1ΖΥ]ῚΒ πᾶ 117 1081 βδ 17} Ὠγδηδ 

ῬΙΖθϑὶ ἰηϑδηαϊᾶα πὰ ἰΖν15 ὈΠΔΙΠΟάα ἰχνῖθῦὺ 18 ὈῺΔΡ Τοῖδα 8} 

ΤΡ πβδπα 18, ̓ τηπηὰ ὈΤΟΡΔΙ; ἰθ81 ἔνα θ᾽] Ποδ, 1χνῖ8 ΤΟΙ 9 
ἢἶὰ ΡΠ Πη8, 5811 ΔΗ 1)1η. 1Δ4α]Θα ., πἶπ ρα] 1 βαπηᾶχη 14 ̓  ϑ τη ὃ 

19 αἴτια ΡαρΚΟΙΡ 12 Υ18 Οἱ ΒΌΠ]ΟΙηἃ ὉΠ85 ΥἹΡΙὰ 1218. ἴῃ δπᾶ- 

γα })]α ρα 5 ἴῃ Χυϊδίαα. τοά͵αιη. βαῦαρ Ρᾶῃ 811, 1088, ἷπ 

γ »-" Ἂ ς - Ν 2 ’ ς δ τ ται Ψ Ν - 

ἐλϑεῖν πρὸς ὑμᾶς χαὶ οὐ καταναρχήσω ὑμῶν" οὐ γὰρ ζητῶ 
--Οὗ “ 2 - - 

τὰ ὑμῶν ἀλλὰ ὑμᾶς. οὐ γὰρ ὀφείλει τὰ τέχνα τοῖς γονεῦσιν 
3 - -ὉὉ 

ϑησαυρίζειν, ἀλλ᾽ οἱ γονεῖς τοῖς τέχνοις. 
2 

15 Ἐγὼ δὲ ἥδιστα δαττανήσω χαὶ ἐχδαπανηϑήσομαι 
- - - - 2 -»"ὝὋ 

ἑπτὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν, εἰ χαὶ περισσοτέρως ὑμᾶς ἀγαττῶν 
- 2 “ῳΦ ΄- 

ἧττον ἀγαπῶμαι. 16 ἔστω δέ, ἐγὼ οὐ κατεβάρησα ὑμᾶς" 
Σλλ ς μ - ὃ 1, ς - } 17 , 

ἀλλ ὑπάρχων πανοῦργος δόλῳ ὑμᾶς ξἕλαβον. μή τινὰ 
ς. - ) ΄ῳω ΄ ὧν ἀπέσταλκα πρὸς ὑμᾶς, δι’ αὐτοῦ ἐπλεονέχτησα ὑμᾶς; 
18 παρεχάλεσα Τίτον χαὶ συναπέστειλα τὸν ἀδελφόν" μή τι 

΄-ν Ὁ 2 ΄τὦωΗ 

ἐπελεονέχτησεν ὑμᾶς Τίτος; οὐ τῷ αὐτῷ πνεύματι στξριεττα- 
- 3 -Ὁ - -Ὁ᾿ 

τήσαμεν, οἱ τοῖς αὐτοῖς ἴχνεσιν; 19 πάλιν δοκεῖτε ὅτι ὑμῖν 
" ’ ,ὔ “Ὁ - »] - - 

ἀπτολογούμεϑα. κατενώπιον τοῦ ϑεοῦ ἕν Χριστῷ λαλοῦμεν. 
τὰ δὲ πάντα, ἀγαττητοί, ὑττὲρ τῆς ὑμῶν οἰκοδομῆς. 20 φο- 

-----.- - - 

15 ἸΔΡαϊοῖκο Α, δι ταημᾶθ ραθαυμΊαρα, Β ραθαυμ]αρα, 5. 1, 8. 
τηΐϊη5. Α, πη Β υπᾶ ΟἹ. 16 5ἷῖαϊ (ἔστω) Μαβδιηδηπ (Π80}} ατϊπιπὶ πὑπᾶ 
61), β8αὶ ΑΒ υπᾶ ΟἿ,, Ηδθγπο; π8ὸ Ηθυπθ (ὅ. αὐῇαρθ ᾿. 414) ψᾶχγθ 58] 
οἴπθ ἃϊοτθ ἔουπι ΕΓ βαὶ. 18 1αϊδύϊα Α, Ἰασδίϊπι Β. 19 Ῥαρίορ Δ, Ρυ- 
Κοὶρ Β. βιυπήοιπα Α, βυπ͵οάδιηα Β, 

15 1Δ}ΡΆ161Κο01 ἥδιστα; ἸΔΡΆ]ΘΙΚΟ πὰν Πϊοῦ; 6ὁ85. ρομῦτί σὰ ΙΔΡοπ; 
γρὶ]. σάτα ὕρογραηρ ἄἀον θοάἀθαξαπρ Ἰαο! Π180}16 διιβαγίοκθ 716 ΒΟΙΏΠΟΒ, ΔΠΪΤηΪ 
ἀρροίϊξαπη ἱπυ!ίαγο, ---- Βυ 9 βά.}} 61] εἰ χαί ,ἄοο ἢ 80 ἀα58᾽, 16. πὰ ({πἸπιογ- 
ἈΪπ) ἀπά δυο 5ἰπά χζαροβοίχί. 117 βαϊγ} ἢγαπα} μή τίνα --- δ αὐτοῦ; 
αἴθ δἰγαοίασ ἰδύ γογι ποῦ. τνῖθ ἴῃ ἔρ να ΔΙΩθΥΒῦ. , ΠαΠΊ 1 ῬΟῚ 8]164 116 πὶ 
ΘΟΥΙΠ 408 Πιϊδῖ δ νο5 Οἰτουμηγθηὶ γοβ᾽; ἄΠη]10 ἀ6 ΦῬ6Ι ΔΙ] πὶ 6Χ 
Ἠἷ9. --- Ρ6Υ Θαπὶ᾿; ἴῃ ΕΟ [6810 δ αὐτοῦ. 18. ᾿πιπη8} συροβοίχθ; ΘΌθη80 ἢ 
γρ Ατηρυδῦ ,τηΐϊδὶ οὐτὰ 111ο᾽, 19. αἴϊτ}] πάλιν ὈΠΚΙ, ϑ΄ης Ατηρυβύ --- 
σιάλαι. --- γῖρτα ἴδν15] ὑμῖν, Δυνθἤθη 49. τυ ον βία πρ; δ 0 ἢ. γρ Απιθυ δύ 
»αυοα ΘΧΟΙΙΒΔΙΠΒ. Π05 δρια γοβ᾽. 
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᾿ζγαγαῖζοβ σα πη ομαϊθδ. 20. ἀηΐθ ορ ἴθ] ἃα0 αἰ] 8 ἢ 
ΒΥ ΘΙ ΚαΠ5. 5γ6. Υἱϊαὰ Ὀϊρὶίαι ἰχυδ., 18} 1Κ Ὀἱρτ αι 1218 

ΒΥΔΙΘΙΚΒ. 506 πἱ Ὑἱ]οὴρ πϊκ, ἰθὰὶ ἀπο ῥ γα 1}} 618, ἃ], 
Πακοβ, Ὀἰμαϊδα, Ὀϊτοάθίηοβ, Πα βέθὶβ, ἴα, πΐβυα] 61 Π08, 

ἀγορπᾶμβ; 21 θὰ] αἴδιὰ αἰηδπδη τὴς ΟΡ ρῃδαη)αὶ αὖ 

ἸΖΥ18., Ἰὼ ααΐηο ΤΠ] Παρ 5. Ρ1Ζ6 ἴαπστα ἰγανιγκ]δημδη6 18} 

πὶ Ἰατοιὶροπμάδηθ ἂμ ἘΠΉΓΑΙΠΙΡαΙ ΡΟΘὶ σαὐύαγιἀθάθμη, ΠΟΥΪηδ8- 

Βα 18}} ΔρΊ] αἰ]. 
ΧΠῚ, 1 Ῥυϊά]ο Ρβαΐα αἰτηὰ αὖ 1218; ἃπᾶ ΏΠΠΡὰ ὑγδα 78 

γοϊΐνοάθ Ἰὰΐ Ρυ1]0 σαβίύδηα!θ 811 ναῦτθ. 5 2 ἰδασϑαρ Ἰὼ 

- ΣΝ ἈΡν 1.9. Ν πὸ ς' ΔΝ 9έὲέλ [Ἢ ς - Ρ] δὴ 

βοῦμαι γὰρ μήπως ἐλϑὼν οὐχ οἵους ϑέλω εὕρω ὑμᾶς, κἀγὼ 
ω Ὁ - Ὶ ᾿- 

εὑρεϑῶ ὑμῖν οἷον οὐ ϑέλετε, μήττως ἔρεις, ζῆλος, ϑυμοί, 
-᾿ ’ 

ἐριϑεῖαι, χαταλαλιαί, ιψυιϑυρισμοί, φυσιώσεις, ἀκαταστασίαι" 
Ἁ , Ύ ,ὔ , ς ’ Ν ς ων 

21 μὴ πάλιν ἐλθόντα μὲ ταπεινώσει ὃ ϑεός μου πρὸς ὑμᾶς, 
χαὶ πενϑήσω πολλοὺς τῶν προημαρτηχότων χαὶ μὴ μετανοη- 

, - μι - 2 , , ὅν ἃ ᾿ ἜΣ 
σάντων ἐπὶ τῇ ἀχαϑαρσίᾳ πορνείᾳ χαὶ ἀσελγείᾳ ἡ ξήτραξαν. 

᾽ ων 2) Ν ς ΄-Ἢ » Ν ’ 

ΧΠΙῚ, 1 Τρίτον τοῦτο δρχομαι πρὸς ὑμᾶς" ἔπ στόματος 

20 Βαϊεδίθὶβ ἁποῦ Β, ταῖῦ ἀθθΥ ΒΟΥ] ΘΌΘπθπὶ 1. ἴαϊπα (ποῦ ὈϊΐΑ1Πηα, 
61,)) υἱβνδι]οῖποβ ἃ, [610 ἴῃ Β, 8. απίθῃ. 21 18} πὶ Β, 18π ἢἱ ἃ. 8ρ]α1{1ἃ 
Α, τρὶ. Ηδ. ΧΙΠ, 18 δρ]αϊίατη ἀσελγείαις, ἃρ]αϊίοῖπ Β (πιομύ δρ]αϊ θῖπο, 
61)) πἀπὰ Ἠργπθ, τυρὶ]. Μο. ΥἹ1, 22. 6μ]. Υ͂, 19. Ἐρᾷ. 1Υ͂, 19. ΟἸθηθᾶΣ 
ὙαΥ ΔρΊΑΙίοΙ 416 σον] 100 ἔοσηι. ΟὯΠΖ ΘΗΓΒρΡΓΘΟΠμΘμα δἰπᾶ αἰ ἄορ- 
ῬΘΙἔοστηθη Ἰααβανυδυσαὶ πὰ Ἰαιβανδυτσαθὶ. ΧΠΙῚ, 1 148: Ργ1]6 Β, 1840 Ρι1]9 
Α. ραβίαπαιρ ἃ ὑπὰ Μαββδιπᾶππ, Ηθυπθ, ραβίαπαα! Β υπὰ 6],; ψοᾶρθυ ἀδ9 
Οτϊθο βοῆθ ΠΟΘ θ᾽ ΖιβαΙηΤ ΘΠ Πδπρ' ΚΘ ΌΘΠη δι (80 }].85, 5 ὙΟΥΖΙΖΙΘΉΏΘΩ 
56ῖ; Ἰ0Θἢ ἔο]ρθ 4130 ἃ, 6 ἱπ 8116 [116π, ὅ͵ὸΟ ἀδὺ φυθο 8086 ἰθχύ ἀπᾶ 
ἀρου Ξρυδοῃρ γα 0 ἢ) Κοίηθη δ 50}7185 ΡΘΌΘΠ. 

20 τὴῖκΚ] συροδβούζί. ---- 81]1π}] ζῆλος ΑΒΌΤΕΟ --- ζῆλοι. --- Ζ51- 
Βοθη Ὀϊσοάοῖποβ χαταλαλιαί ἀπ ἀτοῦπᾶμβ ἀχαταστασίανι μαὺ ἀὰΒ ατ16- 
ΟὨΐβομθ ψεϑυρεσμοί, φυσιώσεις,.Β πὺγ μαϊββίοϊβ, ἃ Βαϊ βίοὶβ, ἔα1Π8., υἵ- 
ΒΥἸ]οῖποβ. ΟἤἸη6 Ζν 6161] ἢ6] τἴϑυδ)]οῖποβ -ς φυσιώσεις ἵπ Β ἀθτοῦ νοσ- 
ΒΘΉΘΠ 8115; 65 Ὀ]Π1606 4180 {τ τεϑυρίσμοί Ἠαϊβίο!8 ὑπὰ ἴῃ Α ἴαμα; Βαϊ- 
Βίεϊ5 (--- ἐρεϑεία ῬῺ]]. 1, 11. 11, 8) Θοηΐβρυιομύ ἄθπὶ ρὺ. ψεύυρισμοί πιομύ; 
685 Κῦππέθ ρ]οββοπιὶ Ζζὰ Ὀϊμαϊία βοῖη, ἀοορ ἢπᾶρθύ 510} 61 βο] ἤθη δυΐΖα- 
Ἰαπροπ πἰομί βοϊίθπ οἷπ ψοτύ Ζυροίρί, νρ]. Ζὰ 64]. Υ͂, 20. Οο]. ΠῚ, 12. 
τ ὙΠ ΗΠ 2.3. 7 Τῆι; ΤΠ 10. ΤΙΣ 1.7. Θοσδοι Ὀ1Π1|0 08: [0 τ ϑὺυ- 
ρισμοί ἴαϊμα ἀρτὶρ, ἄδ5 υἱθι]θῖομῦ τηῖῦ ἑαΐϊαθ (μέμφεσθαι δ. ΤΧ, 19) 
ΖΒΔΤΩΤΠ ΘΗ ΖΙΙΒ[0116η 1δύ. ἀπάοσθ Ὀϊαπθηρθη τηῖϊύ βυΐβχαίθτα πῃ ὍΘ] 1,. ΜΟΥΘΥ 
8 52. 21 1041] μή, 5. Ζὰ 61]. Υ͂, 18. --- αηἰπιαηάδη πὶ]. } ἐλϑόντα μὲ 
ῬΈΕΚΙ, --- ἐλθόντος μου. --- ΡᾺΡ ραβμαιη)α1} ταπεινώσει ὃ ϑεός μου, 
ΔΟυγΘ ΟΠ παθ υγογ βίθ]]υπρ᾽; μοῦ [610 τῖθ ἴπ ἢ νρ; ποῖ ταπεινώσει ἴθ] 
μέ, νὶθ ἴπ ΚΙ, ---ὀ Ροϑὶ ραίαγ! θα} η ἔπραξαν ἴπ ΔΌΜΘΙΟΠ ΘΠ ΟΥ̓ 5β66]- 
Ἰυπηρ. --- πουϊπαββαι} πορνείᾳ Ὠ΄1Ε 46 --- χαὶ ποργείᾳ. ΧΙΠ, 1 αἰπιΑ] 
ἔρχομαι --- Α ἑτοίμως εὑρέ ἐλϑεῖν, ἄρα βἴωπμ θη θρυ ΘΟ ΘΠ 408. ΡΊΟΒΒΘΙΠ, 
Α Βαξ χὰ δπΐαπρ ἰδού. 
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αἰδγα [Δαγρ ίθ! Πἃ ; ΒγΆΒγ 9. πᾶν δῖ} ΔΗΡΔΙ ΔΙ τη 5ἴηρα 78} 
ΔΙΠΡΙΟ πὰ τη6]]1ὰ Ραΐπὶ ἔδατα [γανδαν Κ]α πάλη 181} ΔΗ ΡαΥαϊχη 
Ὁ]]αῖτη, βαΐθὶ 1081 αἴτηδ δἰγα πὶ [γΓο]α]α, 8. ππΐθ αβία 50- 
ΚΘΙΡ ΡΙΒ ἴῃ τη18 το] ἀ]η5 Χυιϑύδιθ, 8861 πὶ βία κὶρ ἴῃ ᾿ΧΥ]Β, 

ΔΚ τηδΠὐθὶρ8 ᾿ἰϑῦ ἴῃ 1χυῖβ. [ 4 ΔΡΡᾶη 7808] 18} ἀΒΠ Δ 05. νὰ 
8 51 Κ61η, ἀΚΘὶ 1081} 8 τηδηΐαὶ σα Ρ5 ; 18} ἃ Κ γϑὶβ β ακδχη 
ἴῃ ᾿ΠΠΠ͵ᾶἃ, Δ ΚΙ [Δ] 1110 ᾿πηπηἃ 115 τηδ δαὶ οΡ5. ἴῃ ᾿ΖΥ]8. 
ὅ 120]18 5108 [τᾺ1510 5ι]αϊαθι ἴῃ σα] Δα ΘΙ μὰ, 5108 5. ̓ ΖΥῚΒ 

Καιβορ; βᾶὰχ πἰὰ ΚαΠΠῈΡ 2018 βαΐθὶ [Θϑ5 Χυϊδῦαβ ἴῃ 1ΖΥ1Β 

δύο μαρτύρων χαὶ τριῶν σταϑήσεται τἂν ῥῆμα. 2. πιροείρηχα 
καὶ “πτρολέγω" ὡς παρὼν τὸ δεύτερον χαὶ ἀπὼν νῦν γράφω 
τοῖς προημαρτηχόσιν καὶ τοῖς λοιποῖς πᾶσιν, ὅτι ἐὰν ἔλϑω 
πάλιν οὐ φείσομαι, 8 ἐπεὶ δοχιμὴν ζητεῖτε τοῦ ἐν ἐμοὶ 
λαλοῦντος Χριστοῦ, ὃς εἰς ὑμᾶς οὐκ ἀσϑενεῖ, αλλὰ δυνατεῖ 
ἐν ὑμῖν. 4 καὶ γὰρ εἰ ἑἐσταυρώϑη ἐξ ἀσϑενείας, ἀλλὰ ζῆ 

ἐχ δυνάμεως ϑεοῦ" χαὶ γὰρ ἡμεῖς ἀσϑενοῦμεν ἐν αὐτῷ, ἀλλὰ 
ζήσομεν σὺν αὐτῷ ἐχ δυνάμεως ϑεοῦ εἰς ὑμᾶς. ὅ ξαυτοὺς 

πειράζετε εἰ ἐστὲ ἐν τῇ πίστει, ξαυτοὺς δοκιμάζετε" ἢ οὐκ 
ἐπειγινώσχετε ἑαυτοὺς ὅτι ᾿Ιησοῦς Χριστὸς ἐν ὑμῖν ἐστιν; εἰ 

8 ΒΟΚΘΙΡ 8 ΑΔ, 501 8 Β. βίυκρ ΑΒ, πιομῦὺ βακοὶρ (61). 
Α Ἰαῦαὶ Δ} Α, Ἰαῦαῖ Β υμᾶ 61,. γεὶβ ἃ, [610 'π Β, υπᾶ οὶ 67). 
δ ἰχγὶβ (1) Β, [6810 ἴπ Α; ἰζγὶβ ρϑῃῦ νόσπου. --- ὀ ἔγαϊβιΡ (πειράζετε) Α, 
{ταρὶΡ Β, πϑηῖρου ρϑηδα; ἄοοῖ ᾿ἰδὺ (5 σψοσί βου 110} Ζὰ ὈΘΖυγθἔθ]π. 
Ῥαὰ ἃ, βαὺὰῃμ Β υπᾶ 61,; διὸ ἴῃ ἄθῃ θυδηρο] θα ἢπαθύ 510}. ἀτοἰ πη] Ῥδὰἢ 
ἔὰν ἀα5 ΠΥρούμουβοιθ αι. Καππὰρ ἰχνυὶβ Α (ἐπεγινώσκετε ἑαυτούς), Κυῃ- 
ΠΡ Β. πἰθαὶ (εἰ μήτι) Α, ἰἴθαϊὶ Β, ψ1Π]ΠΚύτνιοη, ἄοοῖι πϊομῦ βἴππ]ο5. (δοϊα 
1ῃγ ἔνα υϑυψουίθ ὃ). 

ῶ αἴϊτα] συρεοδϑίζί, νἱθ ἴῃ ψϑυβίο υπιθηΐϊαθᾶ. --- 1η6]]18] γράφω 
ΏΒΕΚΙ, Δπμρτβὺ -- [6 810; 68. χσογβϑίστι ἄθη βἴπη: ἴ05. 806 65 νου ΠοΥρ βαρύ 
ὩΠᾺ Βᾶρ6 68 ὙΟΙΙΘΙ, 815 ψάγο ἴ0}). Δ οϑοπα Ζαπὶ χυγθὶύθη πι8 10, ΟΌΒΟΒΟΙ, 
οίχί αρυοδοπᾶ᾽. Απᾶργο ἱπύογργούϊθη: Ὑ16. 818. 10} ἀὰ5 ψυθὶῦο τι] ἀπνγθ- 
Βθηἃ τᾶν, 80 76 2ύ ἀρ ΘΒΘηα. 8 ἀπί0] ἐπεί, Ἐ6 ὅτε --- ραΐτοβ ἤ (ἔ τῷ: 
81), εἰ. --- πὶ β'υ κι} ἴῃ 12ν18] εἰς ὑμᾶς οὐκ ἀσϑεγεῖ, ἀπ ΘΙοΘπάθ πγουύ- 

Β[6 1] πηρ’. 4 ΔΡΡάῃ Ἴαθαΐ 74} χαὶ γὰρ εἰ δῖπς ΑὉ58 ΕἸ νρ Απιρυϑύ 
Απῖρν Αὐρ --- χαὶ γάρ. --- ἴπ ππηπι8} ἐν αὐτῷ -- δῖπ ΔΕΡΟΕρ σὺν αὐτῷ. 
--- χὴν ἴπηιμ8}] σὺν αὐτῷ --- Πἃ 6 ἐν αὐτῷ. --- τ5 τιρμέαϊ ρ. 5] ἐχ ϑὺυ- 
γάμεως ϑεοῦ --- [681 ἴῃ ΕΘ Ρ. -- ἴπ ᾿ἰζυῖ8] εἰς ὑμᾶς --- Κ6}0 ἴπ ΒΏΞΕΣ, 
ὅ Τοδιι5 Χυϊβίιι8] Ἰησοῦς Χριστός ΒΡΈΚΙ, ἃ ὁ Χριστὸς ᾿Ιησοῦς. 
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ἰδὲ πἰραὶ ἁὐΐΐο ἀπρακαβαμπαὶ 51}8}}0.} 6 ἀΡΡᾷπ γϑη]ὰ βα οὶ 

Καμπποὶρ οἱ γϑὶβ πὶ βίππη ππρακυβᾶμαὶ. Ὁ ἈΡΡὰη Ὀϊα]ὰ ἀπ 

σαβα οἱ πὶ γαϊμῦ Ὁ 1}15 ὑδα]α!}., πἰ οἱ γϑὶδ ρακυβδηδὶ ΡαρῚς- 

Ἰαῖα, ἀκ οἱ 78 Ραΐὰ σοίο ἰδ), ἴθ ν6158 5018 πῃρακΚυβδηδὶ 

Ραρκ]αϊμα. 8. πὶ ἃὰκ ππᾶρτη ᾿γὰ ΥἹριὰ 8.1], ἃς ἴδ 

βιὰ. 9. ἀΡΡὰπ ἰρίπομ) Ρὰπ γοὶβ ϑἰυκαμι, ἴθ 108 βυϊηραὶ 

5 : Ρίχα ἢ δὰκ 18} Ὀϊα)απι,, ᾿λγαγαῖχοβ τπβύδ 18. 10. ἀαΡ}}6 

Ραΐα ΔΙ) ΡγῸ π161]1ἃ, οἱ ἃηπᾶγαιθ8 μαγάαθα πὶ ὑδυ)αι Ὁ] γὰ]- 

ἀαϊπ]ὰ Ρατητηοὶ ἔγαθ)α ἔταραῦ τὴῖβ ἀὰ ραὐτηγοίηδὶ 181} ἢ ἀὰ 

σαϊδυγθαϊ. 11 βαΐὰ ΔΠΡᾶ1, ὈΙΟΡΙ} 15, [ἈρΡΊΠΟΡ, πϑίδαμδηδὶ 

᾿ ! 4 , - 

μἦτι ἀδόχιμοί ἐστε. 6 ἐλπίζω δὲ ὃτι γνώσεσϑε ὅτι ἡμεῖς 

οὐχ ἐσμὲν ἀδόχιμοι. 1 εὔχομαι δὲ πρὸς τὸν ϑεὸν μὴ ποιῆσαι 
“" ’ - - , 

ὑμᾶς χαχὸν μηδέν, οὐχ ἵνα ἡμεῖς δόκιμοι φανῶμεν, αλλ᾽ ἵνα 
- Ν - - ς 2 , { 2 

ὑμεῖς τὸ καλὸν σπιοιῆτε, ἡμεῖς δὲ ὡς ἀδόχιμοι ὠμὲν. 8 οὐ 
Ν , , Ν - 2 , 2 Ν ς . - 2 

γὰρ δυνάμεϑα τι κατὰ τῆς ἀἁληϑείας, ἀλλὰ ὑπὲρ τῆς ἀλη- 

ϑείας. 9 χαίρομεν γὰρ ὅταν ἡμιεῖς ἀσϑενῶμεν, ὑμεῖς δὲ 
δυνατοὶ ἦτε" τοῦτο δὲ χαὶ εὐχόμεϑα, τὴν ὑμῶν κατάρτισιν. 

Χ - - , 2 , 

10 διὰ τοῦτο ταῦτα ἀττὼν γράφω, ἵνα παρὼν μὴ ἀποτόμως 
Ν Ὰ ΄ , ,ὔ 

χρήσωμαι, κατὰ τὴν ἐξουσίαν ἣν ὃ κύριος ἔδωχέν μοι εἰς 
γ Ἀ Ν 2 Ψ ὔ , 2 , 

οἰχοδομὴν χαὶ οὐχ εἰς καϑαίρεσιν. 11 λοιπὸν, ἀδελφοί, 

6 Ραΐοὶ Καπποῖρ οἱ ἃ, οἱ Καῃποὶρ Ραΐθὶ Β ὑπᾶ ἀϊθ ΒΟΤΔΊΒΡΘΌΘΣ. 
Βἰὰμη Α, βίϊυπι Β. 1 βαϊκαβαπαὶ (δόκιμοι) Β, ὉΠΡΑἸΚαΒαΠαΙ Α, 1Ρ Ὑ618 8γ0 
(ἡμεῖς δὲ ὡς) Α, οἱ γνρῖ8 Β υπὰ 61,;: Ἠργπθ ἽΡ γοὶβΒ. Εὖ Ρυρ]ηδιμα (2) 
ὦμεν Βοβσϑὶθί ΜΑϑϑιηδπῃ Β17αἴτηα., 8. υηΐθῃ. 9 510} Α, 50} Β. 1085: 
ἄσθα ΒΒ, ΠπαΣΒθ5. Α...8. ὅΖὰ 10. ἸΧΥῪ, 8.188: αἱ Β᾽, 578} ὯΔ. 5.011 ΚΑ ΡΥ Δ 3 
Ξ16 αἱ 8176] Α, ἔθ} 1π Β. ΤῊ Β, δα Ρνοθ. Α, Θθθπβο 18 Ὀδὶ {ΠΑΡ ἃ. 

1 Ὀϊά]4] εὔχομαι ὨΞΈΚΙ, -- εὐχόμεϑα. --- οἱ πὶ γαϊῃξ 101}15 ἰαὰ- 
410} μὴ ποιῆσαι ὑμᾶς χακὸν μηδέν, ΑτηθΥδῦ ,16 αυϊάχαδπι, τη811 ἔαοϊἃ- 
Ὧ8᾽, ἀΒΗ]1ΟΝ 1ξ τς. --- ΤΡ νϑὶβ 5016 Ὁπρακυβδηδὶ Ῥαρκήαϊπια] ἡμεῖς δὲ ὡς 
ἀδόχεμοι ὦμεν. ϑίῖπη: ,(ἴο Ὀϊ6 σὰ Οοδ, ἀ488 1ῃτ πίομίθ Ὧ0165 (ὰπ 
τηῦροῦ, πῖομί ἀδπηῖῦ 10ἢ ᾿δαχο ἢ} Θοσ γοσμα]έοῃ 818 δονάμτί ουβομιθὶπθ (415 
ΘΌΘΥ ἸΘΏΓΘΙ), ΒΟΠάΘΥπ ἀδηηϊύ [ἢΓ ἀὰ5 σαίΐίθ ὑποῦ, 106} ΔΡ6Ι (ἰπηπ] Υ 1π) 818 
ἘΠΌονσί ΘΥβομθῖπθ (1πᾶθπὶ 16} αἴθ δηρθαγομίθ βίσθηρθ πιοηῦ δυβᾶθο᾽). 
ΤΣ ἀθυ ]οη Κοὶῦ ποσοπ τπᾶρ ἄθι Ὠρουβθίζου Ραρκ͵αῖια [ἰγ ὦμεν ρϑβούζί 
Βαθθπ, ὍΟΌΘΙ ἀα85 πη Ῥ]ΘΟΠ Βἐίβοηθ 506 βίθῃθῃ Ὀ]11600, ἄἀαβ Β σὰ σ Βθ1Π61 
ἅπάουαπρ' γγδη]αβδίθ. 9. δ Κ] δέ δῖπς ΘΡΕΚΙ, --- ἔθ}}0; νρ]. χὰ ΤΟΣ 
10 ναϊἀυΐη]α βατηπι61] τὴν ἐξουσίαν ἥν, 56]ἴπθ 8ι.5511η11]αὐϊοη 468 το]αίϊνβ, 
- ἔταυ)α ἔγαρδῦ τηῖ8] ὁ χύριος ἔδωχέν μοι --- ΚΤ, ἔδωχέν μοι ὁ χύριος. 
ΝῚ γοῦ (αυΐαὰ δέ Ζὰπι ὙΘΥθῸΠῚ ΡΘΖΟΡΘΗ. 11 ῬΡαία ΔΠΡ81] λοιπόν, ΔοΥ 
ἉΤΕΚ6] δὲ χυρεβοίζί. --- Βαγαἰτ 618 78} {ΡΒ 08] τῆς εἰρήνης καὶ τῆς 
ἀγάπης ΠΕῚ1, 46 γνρρ6 --- τῆς ἀγάπης χαὶ εἰρήνης ϑῖϊῖπ ΑΒΙΚΙ͂ ἅπι, τῆς 
εἰρήνης ἘσνΡ. 



4θρ4 Π Κοιιπίμον ΧΠ]Ὶ. 

511410, Θ ρΥ 0141 5171}, 88γη0 {γὩ 0] 410, σανδῖγθὶ ὑδα͵δη δ 5 
Β11810, 718} ΡῈ φαγί ΡΟ 718} ΠΠΔΡΥΟΒ γα] 10 πὶ ἰΖυ]8. 

12. ΟΡ 1ΧΥ18 Γ1580 ἴῃ ΕΠ] Ομδὶ γϑὶμδὶ. ρΟ]] απ ἰχγὶβ μαὶ 

γΘΙΠΔη8 8118]. 18 δηδϑίβ {ΓΔ .}1η5. [πη881138] [6ϑ1ι18 Χυιβύδαβ, 

788 ἔαρ γα ΕΒ 78} σϑιηδη 8Η 5 γ᾽ 18 ΠΡ Δ]1ΐτη ἰΖυ]8. 
ΑΠΊΘΗ. 

θὰ Καυυηρίαμη δρᾶ πϑύδαῃ. 

θὰ Καυηρίαπι . Ὁ. τη611} ἰδ 

18 ΕἾΠΡΡΑΙ Μεκὶοπαῖ8. 

χαίρετε, χαταρτίζεσϑε, παραχαλεῖσϑε, τὸ αὐτὸ φρονεῖτε, 

εἰρηνγεύετε, χαὶ ὁ ϑεὸς τῆς εἰρήνης χαὶ τῆς ἀγάπης ἔσται 
μεϑ’ ὑμῶν. 12 ἀσπάσασϑε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ. 

ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ ἅγιοι πάντες. 18 ἡ χάρις τοῦ κυρίου 
Ἰησοῦ Χριστοῦ χαὶ ἡ ἀγάπη τοῦ ϑεοῦ χαὶ ἧ χοινωνία τοῦ 
ἁγίου πνεύματος μετὰ πάντων ὑμῶν. ἀμήν. 

18 ὑπηβαγ]8 Β τηϊῦ γρ ΑΙΠΌΣ Απυτϑύ, δ͵80 ζυϑαΐξ π80}} Ἰδίθι "5 ΠΣ 
416116, [610 ἴῃ Α. Ὁπίουβομυι: Καυχσὶπρίαπι (1) Δ, Καυτηραΐαα Β, 8. 
ἈΡΘΙΒΟΙΥΙ, ἀπβατὰ Β,.Ὁ. Α. πὰ αυτίπρίππι Ὁ. τη 110 ἰδ ἃ8 ΕΠ1Ρ- 
Ῥαὶ Μακιάομαδιβ ἃ, ἴῃ] 1ῃὼ Β. 

12. {ΠΟ παὶ τ Π8}}] φιλήματι ἁγίῳ ΑἙΟΤ ἔξ τρ --- ἁγίῳ φιελή- 
ματι. 18 δτηϊπ8 νθ]}18] ἁγίου πνεύματος. 5.61] ππρ 16 ἴῃ Απηθυϑῦ. --- 
8165} ἀμήν ϑδ΄πης ὈΕΚὰἀΘ τνρ --- [ϑῃ10, Τὐπίθγβοιυ τ: ἀὰ Καυγπρίυπι 
Δι βᾶτα ἀβίδ }}] πρὸς Κορινϑίους β ἐπληρώϑη ΕΔ, ἐτελέσϑη πρὸς Κο- 
ρυνϑίους αὶ ἙῸἀθ νρ --- 6810 δῖπ ΑΒ. ΚΙ, ἀαρθρθῃὴ Βᾶθθη ἄθῃ ζυϑαύζ 
ἴπ Δ, ἴἄροι 16 ἄοο ποοὴ Βἴησι διὰ Τίτου καὶ “ουχᾷ. 



θὰ Οἁ] αὐ ἀπαβδίοα 1}. 

1 Ῥαγὶαβ ἀραιιβύαα 8. πἰ αἵ ΤΠ Π81 Π1}} ΡΤ ΤΠ] ΠΉ8Η, 

ἃΚ Ραῖν [ΙΘ8ὰ Χυϊδία 18} σὰ αὐΐδη, 1261 ὉὐΤΙβ ἃ ἰπὰ 8 

ἀδαβαϊηη, 2. 18} Ρᾷϊὶ 11} 118 4111] ὈΤΟΡ.)] 8, δἰ ΚΙΠ]ΘΒΊΟΤΏ 

(ἀα]αὐϊαϊθΒ. 8. ἃηβίβ ἰΖυ18 18} ραν] [γ8}1] ρα αὐδὶπ 18} 
γα] ἀπϑαγδιητηὰ [681 Χγιδίαθι, 4 1χθὶ σαΐ 511 5110 8} ἴϑαγ 

ἔγαυ δα ὐη8 ΠΠΒΆΤΟΒ, οἱ Ὁ5] 514 61 ὉΠ5. π8 βαιημηὰ δηᾶγαῖτ- 

Ρίῃ αἷνα ὉΡ1Π1Π ὈΪ νΠ]]1η ΟἽ Ρ5. 718} αὐ η8 ὉΠ58115, ὅ βδηηπηθὶ 

γα]Ρὰ5 ἀὰ ἰγδη ; ΔΠ16η. 0 51148] 61] οἱ βγῶ ϑριϑαῦο αἰνδπα- 

Πρὸς Γαλάτας ἄρχεται. 

1 Παῦλος ἀπόστολος, οὐχ ἀτι᾽ ἀνθρώπων οὐδὲ δι᾽ ἀν- 

ϑρώπου, ἀλλὰ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ϑεοῦ πατρὸς τοῦ 
ἐγείραντος αὐτὸν ἕχ νεχρῶν, 2 χαὶ οἱ σὺν ἐμοὶ “τάντες 
ἀδελφοί, ταῖς ἐχχλησίαις τῆς Γαλατίας. 3 χάρις ὑμῖν καὶ 

εἰρήνη ἀπὸ ϑεοῦ πατρὸς χαὶ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, 
4 τοῦ δόντος ξαυτὸν τιερὶ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν, ὅπως ἐξέλη- 
ται ἡμᾶς ἐχ τοῦ ἐνεστῶτος αἰῶνος πονηροῦ κατὰ τὸ ϑέλημα 
τοῦ ϑεοῦ χαὶ τιατρὸς ἡμῶν, ὕ ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας 

οιη Οδ]δίθυ στο [610 1, 8--- 19, [1Π|,͵,60---26, οὐγαθ ὌΡΟΣ οἷῃ 
ΤΠ... τπ Αἱ θῖν ΟΥ̓Δ θη. 1.22 1.9. 17 017. -- Τὶ τ6..1117,..27’-- 
ΙΥ, 28,0, 11-- ΥΙ, 18, τσοῃ 14 δῃ ἱπὶ ΤΌΣ ΠΟΘΙ Ὀτυοῃδίμοϊς - Β οπὐμα]ύ: 
Ι, 1---1,.1, 20 ---ΤΤ|, 117, ἸΤΥ͂, 19 ---ῸὟΟΊ, 18. ΑΙβ8ο 186 1π Ὀθάθη Βδπᾶ- 
ΒΟΥ οπ νουμδηάθη: 1, 22 ---11, 9, ἸΤΥ͂͵ 19 ---28, Υ, 11---ΥΊ, 18. 

Ὁ ουβοισιθ: ΝῸΥ γορ ἀθῃ 560}8 θγϑύθῃ Ὀιοηῃβίαθθη 5 πᾶ βρσθηῃ γοῦ- 
Βαμᾶθη. [Ϊ, 1 1χΖϑὶ Β, 1Ζ0 61,.. 4 δῃηάνδίσριπ ΟἹ, πᾶ αἀἴ6 ἀὐῦτιροπ Πθ᾽- 
ΔΌΒΡΘΌΟΥ, Β Δπαγδῖνβίπ; ἁπᾶναιθβ τς ἐγνεστώς Βῦ. Υ1Π|, 88. 16. ΥἹΙ,26; 
ΔΠΔΥΑΙΥΡ8 --Ξ μέλλων ἘΡΆὨ. 1, 21 α, 5, Μ΄. 

Ι, 4 ἀμάγαϊισρίη αἴνα] ἐνεστῶτος αἰῶνος δῖπο ΒΕ ΟΉΚΤΙ, τὐ νρ -- 
αἰῶνος τοῦ ἐνεστῶτος. ὅ ἄχ αἰνᾶπι) εἰς τοὺς αἰῶνας, 685. [6 }0 τῶν 
αἰώνων, νεῖ. 1 Τίπη, 1, 17 ἴῃ δἹαϊη5 αἷγθ. Νδοὴὶ ΟἹ, ἔθ }]10 68 δοθῇ ἴπ 
ἀπάοτοι Βαμ βου θη, 6 αἰγαρ 6118] πὺν ἴπ ἄθη ορἰβύθ]η αἰγαρ 0 }1 ΠΘΌΘΠ. 
αἰγαρρθ]7]ο. 

Μεγπῆαγάς, γΌΙΗ1Α. 950 

ἀγα (ἢ 

ιν 



466 ἀαϊαίου 1. 

7.πάδ ἃ Ραιημηα ἸΔΡΟΠαΪη ᾿2ν18 ἴῃ δηβίδὶ Χυϊβύδιιβ ἀπ ΔηΡὰ- 

ΓΔ η8 ΔΙγἃΡ.0.6118, 17 βαΐθὶ ῃἰϑὺ δηθὰ, 81] Βυϊηδὶ βἰπᾶ Ραὶ 

αΤΟὈ] Δ 8 ᾿ΖΥ18 18} ΥἹ] δ 8 ἰμγαπα)]αη ἰναρΡ}}} Χυϊ- 
ΒΡΒΙΒ, ὡς 

20 ΔΡΡᾶμ βαΐβθὶ 1η61]8 1ΧΥ18, 881 10 ΔΠαΥΔΙ 0]. σα] Ρ85 οἱ 

εἰ Ἰυρὰ, 21 βΆΡΙΟ 4δτη ἃπα ἴρτα ϑϑιγαῖ8 18} ΚΙ οἰ ΚΙ αΊ8. 

22 γαΒ5Ὰ}Ρ βᾶμ ὈΠΚΌΠΡ5 ὙἹΐα ΔΙ ΚΑ] Θ5]ΟΙὴ [πα α]ὰ8 βαΐτα ἴῃ Χιὶ- 

βίαι, 28. βαύδιηθὶ Πδ5] Πα 818. γ θη βαῦθὶ 5861 ὙγᾺκΚ ὉΠ8 

511ὴ16, ΠῚ Τ]Θ͵6ῚΡ ΘΙ θ6Ϊη. ΡΟΘῚ ϑαμηδῃ ὈΤΔΚ, 24 78} ἴῃ 

115 τη] Πα θάμ ΟῸΡ. 

Π|, 1 ῬΆΡτΟΙ Ὀἱ Βανοχψαίιη 76γὰ ἀττς αἴτα ἴῃ Ταἰτα- 
ΒΔ Ό]ΙγΙηὰ 110 ΒΔΥΠΔΌΪΗ, φἈΠΙηΔΠὯ8. 11} 115 184} Τοῖδα; 

“" “ἢ Ξ δ Μ τ ’ οι σ΄ , ᾿ς 

τῶν αἰώνων" ἀμὴν. 6 ϑαυμαζω ὅτι οὕτως ταχέως μιετατί- 
ϑεσϑε ἀπὸ τοῦ καλέσαντος ὑμᾶς ἐν χάριτι Χριστοῦ εἰς ἕτε- 

2 ,ὔ [2 2 ΒΡ.) 27ὴ υ ͵ , 2 « 
ρον εὐαγγέλιον, 1 0 οὐχ ἔστιν ἄλλο, εἰ μὴ τινές εἰσιν οἱ 

’ -“ 2 

ταράσσοντες ὑμᾶς καὶ ϑέλοντες μεταστρέψαι τὸ εὐαγγέλιον 

τοῦ Χριστοῦ.... 
[Δ] ,ὔ -Ὁ- - “ -- 3 

20 ἃ δὲ γράφω ὑμῖν, ἰδοὺ ἐνώτιιὸν τοῦ ϑεοῦ ὃτι οὐ 
’ :] - ψεύδομαι. 21 ἔπειτα ἤλϑον εἰς τὰ κλίματα τῆς Συρίας καὶ 

- ᾽ὔ Ἐν δὰ Ξ᾿ ΄ - , “ 

τῆς Κιλικίας. 22 ἡμὴν δὲ ἀγγοούμενος τῷ ττροσώπῳ ταῖς 
- 2 ᾿ν - - 

ἐχχλησίαις τῆς Ιουδαίας ταῖς ἐν Χριστῷ, 28 μόνον δὲ 
ΟΝ 7 . , - - 2 

ἀχούοντες ἦσαν ὅτι ὃ διώχων ἡμᾶς ποτὲ γῦν εὐαγγελίζεται 
ἈΝ , ο' Σ ’ὔ Ν τς γ Ν . Ἧ 

τὴν πιίστιν ἣν στοτεὲ ἐπόρϑει, 24 χαὶ ἐν ἐμοὶ ἐδόξαζον 
τὸν ϑεύν. ' 

Π, 1 Ἔπειτα διὰ δεκατεσσάρων ἐτῶν ἀνέβην πάλιν εἰς 
Ψ 

Ἱεροσόλυμα μετὰ Βαρνάβα, συμπαραλαβὼν καὶ Τίτον. 2 ανέ- 

θ βγὰ Ηθγπθ, Μαββηιᾶππ, 5γὰ 576 Β υπᾶ 61. 22 Μιὺ ὑπαμρ8.. 
ὐἱ Α οἴη. 24 τη] !ἀράθῃ Β, πηοϊἀοάμπη Α. 1,1 Ῥβάρτοι ἃ, βᾶβρτο 
Β υμά Ο1,, Μαββίδμπη, Ἡθγηθ. Πανοχίαϊμιι ἃ, Β .ἅϊ. [ἃν .1ἃ, [ὰ Α 
μαίίο Ὁτβρυ ἀρ, Πανουίαι πυπ6]Θγαΐοσὰ ροβίδπαθμῃ, 6] σὰ ᾿ἰϑῦ δαβοθϑομαύ. 

28 Ῥαίϊαϊπο1} μόγογν, 65 0010 δέ. --- ὑχκΚ)] ἐπόρϑει (ἀϊθ5. ρτίθοῖι. 
ὙοΥύ πὰ Ϊ61) οὔθ ἐπολέμει (ΕΟ), 10 νρ ὀοχρυρμπαραῦνδ ΠΤΙμι. 11, ὅ 
βύθῦ Ὀσίκαμ [τ ἀϑλεῖν, 24 ἴῃ τη18 ταὶ ]Ἰἀράυμ[ ἐν ἐμοὶ ἐδόξαζον ΡῈ : 
Ἐ6ὰᾺ Ἰὸ νρ --- ἐδόξαζον ἐν ἐμοί. 11, 1 υϑ144]ὰ «αἴχα)] ἀνέβην πάλιν 
ΘΕῸ ες --- πάλυν ἀνέβην. --- φαπίπηδηᾶβ τὶ} τη 15] συμπαραλαβών, 
ὉΠΊΒΟΠΤ ΘΙ θη; Ὑ10 Μο, ΧΥ͂, 1 τὶ βαΐπι τὴῖρ ἵπῆα ἀχοθ]απάδιη μετὰ 
τῶν συστασιαστῶγ. 



ΝΟΥ το πες ΤῸ ἢ 
ὃ Ὗ τ Ὗ 

(ἀαϊαίον ΤΠ. 467 

9. Ὁ2Ὲ} - μὰ - 1] ὰ Ὀΐ μα] θη], 181} Ἰ5Β0ῸΚ ἴῃ αἰναρ06}1 
Ραδοὶ πιθυΐα ἴθ Ρ᾽πάομι, ν᾽ ϑαᾶγο Ραϊμιθὶ Ραμα, θαϊ γα γ8 
ΥἸπ πα ἀἰρΡᾶὰ γὰπη]αι. 8. ἃΚοὶ πῖ} ΤΘΙΌ5 88 121} ΤΠ18, ΚΎ 6 Κ8 

γιβαμ δ, Ὀαϊα]θ8. γὰβ Ὀἰτηαϊΐδη ; 4 ἈΡΡᾶμ ἴῃ Ρῖ26 ἰΒΠ]ρδῃ- 

ἄδπθ σα] ΡΟ ΡΥΘ, Ῥαϊθὶ ᾿πηα 8] ρα ὈΪπἰ ἢ 5] [Γ61ΠᾺ}8 

ἘΠΒΑΥαΠἃ ΡΆΠΘῚ ἀἰμαμ ἴῃ Χυϊδίαι 1681, 6ἱ ὉΠ518 σαρίγαϊ 6- 

ἀοὶπα; ὃ ῬΡαϊμιθὶ πὶἢ πγθι]ομαη σακαμβροάπῃι αἰ μπαΐνοίη,, οἱ 
81 η1ἃ ἰγαρΟΘ]]0η5 ροαβίαπαἋαϊ αὖ ᾿χγ]8ι. Ὁ ΔΡΡᾶπ ἃ βαϊμπὶ 

Ραυρκ]απάαπ) υἱβὰμ. γα, ἈΥ]]ΘΙΚαὶ 511}16 ΘΒ Ὠἱ γα ηῦ 118 

βην δὲ χατὰ ἀποχάλυψιν, χαὶ ἀνεϑέμην αὐτοῖς τὸ εὐαγγέ- 
λιον ὃ χηρύσσω ἕν τοῖς ἔϑνεσιν, χατ᾿ ἰδίαν δὲ τοῖς δοκοῦ- 
σιν, μήττως εἰς χενὸν τρέχω ἢ ἔδραμον. ὃ ἀλλ᾿ οὐδὲ Τίτος 
ὃ σὺν ἐμοί, “Ἕλλην ὥν, ἠναγχάσϑη τιερισμηϑῆναι" 4 διὰ δὲ 
τοὺς παρεισάχτους ψευδαδέλφους, οἵτινες πιαρεισῆλϑον κατα- 
σχοπῆσαι τὴν ἐλευϑερίαν ἡμῶν ἣν ἔχομεν ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ, 
ἵνα ἡμᾶς καταδουλώσωσιν: ὅ οἷς οὐδὲ πρὸς ὥραν εἴξαμεν 

τῇ ὑποταγῇ, ἵνα ἣ ἀλήϑεια τοῦ εὐαγγελίου διαμείνῃ τιρὸς 
ὑμᾶς. 6 ἀπὸ δὲ τῶν δοχούντων εἶναί τι, δητοῖοί ττοτε ἦσαν 

2 ἰπ ΡΒίυδοιι Β, ἱπ Βίυδοβ ἃ, νὶ6 (]. 1, 28 861 πιθυϊᾶα ἰβύ ἴῃ 
411ὰ μαβκαίι ἐν πάση τῇ χτίσει, γρ]. 1,6. ΥΠΙ, 84. 4 ΡίΖο Α, Ρῖ2οὶ Β 
(πδοὰ ΟἹἉ, υτηροκοητθ). ἔνθ μα]5. ΒΒ, ἔτθ!} 815 Δ. 5 ἢ (οὐδέ) Α υπᾶ 
Μαββιηδητι, τ Β υπᾷ ΟἿ,, Ηδγπθ. Βυθ]ομαῃ ΔΑ, Βυθ]ο πὶ ΒΒ, ραβίαπαδι; 
Α πὶ ταπᾶθ βαϊσηγίβαὶ, ἄθιι. ρυΐθοι. διαμείνῃ φβοπᾶιθυ θπίβρυθομοπά. 
ὃ γυ]ρεῖὶβ Β, γυϊ]ρταῖὶβ Δ. ἃπᾶβιορ Δ, ἀπάβιίαιρ Β' (παοῖ ΑἹ, τιμρθ]κθ νυ); 
ἂπὶ τᾶπᾶθ μαΐ Α πἰπηῖρ (λαμβάνει). ἀπὰ ᾿πβοίκαμ, 416 Ἡθτδιβ  ΘΌΘΥ δ πΒοκαη. 

2 Ῥαϊπποὶ ΡῬυμία] τοῖς δοχοῦσιν , θη ΔηΡ ΒΘμΘπθπ᾿, ροὐ80}). [1808 
,» ἄθμθῃ 65 τὴν 616 Ὀί6᾽; ἀ6 , 15 41 γἱἀοραπίαν᾽, ἢ γρ Διιθυϑῦ , Ὠ15. αυΐ 
γἱἀοθαπίυν Δ]14υ]ἃ 65856᾽, ΥὙ5]. γϑῖ5. 6. ὅ ρακυπροάυμι υὐμπαϊνοίπ]) εἴξα- 
μὲν τῇ ὑποταγῇ: νἷν Ὀθκαπηΐθη σφ μουβατη᾿᾽, ὙΟΣΡΊ. ραἰκαη παι 511 1 Ὁ. 
ΧΥ͂, 28 υπᾷ Ζὰ Υ], 6. 1,6. 1Π|, 28. 64]. Υ͂, 8. 6 8 βαΐπι βυρκ]απᾶδπι]} 
ἀπὸ δὲ τῶν δοχούντων; ἀα5 Δηδοο]αίῃ ἰδὲ που 108} ἀρογίσαροπ; (6. ἃρο- 
Βῖ6 1 0116 ὈτβρυπρΊ 0} ἰουυδιχοθ οὐδὲν παρέλαβον (46 ΥΥ̓ οἰΐ6). --- πὶ 
γαὶπΐ τὴῖβ γα] θυ 181] οὐδέν μον διαφέρει; νΌΠΡΥ15. ἰδύ πίομῦ ΘΟ ΡΑΓΔΟΥ 
(πιαῖι5 Ο1,)), βοπᾶάουπ ρεποίν ἀθ5 βιιθβίδηιυβ Ὑ]Ρ018, 5. Ζϑοπουβ Ζοϊ- 
ΒΟΙΤΙΕ 1 ν. 297. Ζυτ οοπβίχποιίίοπ γὸπ πὶ γναϊῃὺ υϑιρ]. 1 Ο. ΧΙΙΠ, ὃ. 
ΠΟ. ΥἱΙ, ὅ. ΧΠΙ, 7. --τ σᾺῸΡ πιᾶπβ διηάναιρι) ϑεὸς ἀνϑρώπου πρόσω- 
πον ΙΕ ἀος --- πρόσωπον ϑεὸς ἀνθρώπου. --- Ῥαϊ πον στ 
οἵ δοκοῦντες --- αΥ»» γρῖυ οἱ δοχοῦντές τι εἶναι. --- ἃπα ἴπβοκὰπ 
σιροσανέϑεντο, ἃθ Ὑοίία,, ἄοπη τὴῖγ ἨΠᾶΡθπ 16 ΔΠρΌΒΘΠΘΠΘη. ΠΟΙ Υ5. πιϊῖύ- 
ροίοι᾽, πῖθ 1, 106. Ὑυ]ῆ]α ἃῦου ἐαβϑίθ πρός ἃ15 ,ἀαζι᾿ ἱπβθαροῦ, Ὑ10 
ΟἸσυβοβί, ΤῊΡΒΙοῦ; ἅπα ἰβὲ 418 δάγο» ψἱθ 11 Ο. ΥΠΙ, 7. χὰ ποβχηθη ἀπ 
Υοπ ᾿πβοκὺπ Ζὰ ἔτοπηθη. 

90 



4608 (δ]αΐου 1], 

γᾺ]Ρ}}5 ἰϑῦ; σ᾽ Π]ΔΠ8 ὩΠΟΥΔΙΤΡΙ πἰὶ ἃ αἀβιθ 0; ΔΡΡδΠ 1215 βδ] 
Ρυρ)]λη δ η5. ἢ γαὶηῦ ἃπὰ ᾿ἰηβϑοκαη, {Ὁ δἂκ ρβᾶΐα υἱ᾽ρυδυαῖγθο 

ΘΒ Πγ Δ ΠἀΔη8 βαΐθὶ σαἰγδιδι ἀἃ νὰβ8 1115 δἰγᾶρρθ]1]0 [ἀπ γ8}}}- 
1158 ϑνᾶϑυθ Ῥαϊδγδα ὈΙΠγα 1018, 8. πηὖθ 8861 γαυγβύγοϊρ' σαντα ἃ 

Ῥαϊγαι ἀπ ἀρδιβύα] θ᾽: ὈΙΠ.1018, ναπιβύγοιρ σαίανιαα 18} 

ΤηἾβ ἴῃ Ρίπαοθ, 9. 714} υἰκαμπδπαάδηβ δηϑῦὺ ΡῸ οἸθΆΠΟΙ ΤῊ]8, 
Ῥαιύσιιθ 184} [Δ Κοῦ8 18} [ΙΟΠδΔηη65, β8161] βαμίθαθῃ 581615 

γβαη, δ! ΠΒ  Οἢ5. αὔρθθαῃ 1215 718 ΒΑΓ ὉΠ ΟΠ] ΠΘ1Π8, 5υ 86] β 

ΥΘ15 ἀἃ Ριπάομι, 1Ρ οἷβ ἀὰ ὈΙπηαϊΐα; 10. βαίδ 61 Ρ1Ζ86 ὑπ16- 

ἄδηθ 6ἱ ρῃμιπηθίτηδ,, βαῦθὶ αϑαδααάϊᾶς βαῦδ 51100 ἰδυ]δη. 

5 --- 3 (Β) 11 ΑΡΡᾶῃ βᾷῃ α8η1Ὶ Ῥαϊύγιθ ἴῃ ΑἸ ΟΚ] 1, ἴπ Δαν δὶ 
Ἰηγηδ, ἃΠαἀϑίοΡ., πηΐθ οαύδι 08 νῶ8. 12. πηΐθ [Δ]. }} 1261 αΘπηθὶπ 

2 Ν 2 

οὐδέν μοι διαφέρει" ϑεὸς ἀνϑρώπου ττρόσωπον οὐ λαμβάνει" 
γ ων Ν ς - 2 τὶ Ἂ , 2 " 2 
ὅμοὶ γὰρ οἱ δοχοῦντες οὐδὲν ττροσανέϑεντο, 4 ἀλλὰ τοῦ- 

͵ Ν - ᾿Ά 

γαντίον ἰδόντες ὅτι στεπτίστευμαι τὸ εὐαγγέλιον τῆς ἀχροβὺυ- 
στίας χαϑὼς Πέτρος τῆς περιτομῆς, 8 ὃ γὰρ ἐνεργήσας 

Ν “Ὁ - 2 

Πέτρῳ εἰς ἀποστολὴν τῆς περιτομῆς ἑἕνήργησεν χαμοὶ εἰς 
Ἀ 27 » , Χ , Ν - ᾿ 7ὔ 

τὰ ἔϑνη, 9 καὶ γνόντες τὴν χάριν τὴν δοϑεῖσαν μοι, Πέτρος 
Ν, 9 “ ἈΡΟΥ , ᾿Ξ ὯΝ ΩΝ τὰ Ν 

χαὶ Ιάχωβὸος χαὶ Ιωαννης. οἱ δοκοῦντες στῦλοι εἰναι, δεξιὰς 
57 , Ἀ δ [αἱ «ς - . Ν 27 

δῦωχαν μοι καὶ Βαρνάβᾳ χοινωνίας, ἵνα ἡμεῖς ἑξἰὶς τὰ ξϑγη, 

αὐτοὶ δὲ εἰς τὴν στεριτομήν. 10 μόνον τῶν πτωχῶν ἵνα 
Ν ΦΡΆ, ων - 

μνημονεύωμεν, ὃ καὶ ἐσπούδασα αὐτὸ τοῦτο ποιῆσαι. 
, ἿΝ , 

11 Ὅτε δὲ ἤλϑεν Πέτρος εἰς ᾿Αντιόχειαν, χατὰ σιρόσ- 
- . Ὁ" ἡ Ν ω 

ὠτίον αὐτῷ ἀντέστην, ὅτι χκατεγνωσμένος ἣν. 12 πρὸ τοῦ 

1 νἱργαναῖσρο Β, υὙἱδύάᾶβρο Α. Ῥαϊίγαι. Β, Ῥαϊίγσιι ἃ. 8. νϑιγβίγοϊ ̓  
σαἰανιᾶα ΔΑ φυθῖτααὶ, γαυγβύνοϊραἰανι δ ΒΒ; ἂπὶ τὰπᾶθ μαῦ ἃ Ζυθιτηα] ναυγηΐα, 
Π80ἢ ἄοπι 10. , ορογαίαβ οδὐ᾿ ὁ Ῥαϊίχαιι ἁιοι Αι, πιομύ Ῥαϊίσι (61,). ἀρϑαβίδιι- 
1οη ΒΒ, ἀραυβίμυ]οίπ Α. 9 ΝΟΣ Ρὸ Ὀχιοθύ Α ἃ0. [ἴῃ 881}.1618 δῦ ἃ 61]0- 
ΒΟΊΘπ, Υρ].1 ΤΊπι. ΠΠ|,15ὅ. 10 ΡῖΖθ, 1) ΡῖΖθι. 11 ραίασῖθ8, Β ραρδυ 5. 

Τ ραϊταιαϊάα γὰ8 τη18 αἰναρρ6110] σεεπίστευμαν τὸ εὐαγγέλιον, νρὶ]. 
1 Τίχπι, 1, 11, Τῖι. 1,3. Ηἴον Βαῦϑθη ὅυοὰ ΕΘ (10 νρ) πεπίέστευταί μοι 
τὸ εὐαγγέλιον. 8. ναυγοίγοὶρ ραίαν! 44] ἐνεργήσας; ,6Υ νι ὶγκβᾶπι ρ᾿ΘΎ 6568. 
ἰθὺ ἀρ ὙΥοίίο; σού. ,ἄθγ νυ] κϑάτηθθ. ρϑίδη Παί᾽, 9 Ῥαϊίχσαβ 4} ΙΘΚΟΡα85] 
Πέτρος χαὶ αχωβος ΘΕ 10 Αταθτϑέ --- Πάχωβος καὶ Κηφᾶς. ---- γ6]5] 
ἡμεῖς ὅ΄᾽π1 ΒΕΟΗΚΙ, τ νρ --- ἡμεῖς μέν. 10 Ῥαίο1] δ, 68 ἴθ} χαί. 
11 Ῥαϊίχι8] Πέτρος ΘΕΈ ΟΚΙ, ἰὐ --- Κηφᾶς. --- ΑμθΠΟΚ]41] ἀντεόχειαν 
σοί. ὁ ἔϊι ρυϊθοῖ. ὁ ἄπτοι ἄρῃ οἰ πἢπι85. Ἰα οὶ πίβομθυ Ὀούοπιιηρ,, 
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58 ἔγαπι ΙΚοΟθαπ, τὴὶ}ρ ΒΡ πάοιῃ πιαϊα ; ἱρ ὈΪΡῸ ἀΘΙηη, 
αΪΒΙαὰΡ ἴὰ} ἃ βΚαϊβκαϊα δἰ κι, ορᾶπ 8 ῬΔΠ5. τ1ι5. Ὀχηαϊΐα; 18. 18} 

τ] 1] ἀθά πη ἱπηπιὰ Ρὰὶ ΔΗΡαναὶ ΠιάαθῚβ, ϑυαθὶ ΒΑ Δ θὰ8 Π}}}- 

σαι 8 8 7} ῬὶΖαὶ ἰὰ] 1Ζ206.ἁ. 14 ἃκοὶ ὈΠ06 1ἰκς σάβαϊιν βαῦθὶ 

πὶ ταὶ ϊα θὰ σαρραμα αἰ 517] ἰγαρρ Ὁ] ]0η8., ἀἂΡ ἀὰ Ῥαϊίαὰ 

ἔματα Δ᾽] απ: Ἰὰ 081 μὰ Πιᾶάδῖπ8 νυἱϑαπβ Β᾽ πα δκο [1018 18} 

πὶ ᾿πἀαῖνβκο, ἤγαῖϊγὰ Ρὶπο05. Ὀαϊ615. ᾿πἀἰνΊΒΚο ὃ᾽ 1 Ὑ6]8 

τα {15 Πιαϊοὶβ υἱβαδηβ 18} πὶ τ8. Ρίθαομι ἔγανδα ἰδ], 
10. ΔΡΡᾶῃ υἱϊδῃάδηβ Ραῦθὶ ΠῚ γαῖ θὴρ σαγα  8 τηδηηᾶ 118 

γα γύναι Ὑἱδο 18. ἃ1]1ὰ ΡΑΪΠ ρΆ] 6 1η [6818 Χυϊδύδαβ, 18} 

γ6 15. ἴῃ Χγιδύαθπι [οϑιὰ ρα] ἀΘαπχη, οἱ ραγα  ὐὰϊ γα] ΑἸ πὰ 

Ν - }] Ν Ν - .- , 

γὰρ ἐλϑεῖν τινας ἀτιὸ ᾿Ιαχώβου μετὰ τῶν ἐϑνῶν συνησϑιεν" 
« ΝΥ ς , τὶ Ω « ΄ , 
ὃτε δὲ ἤλϑον, ὑπέστελλεν χαὶ ἀφώριζεν ξαυτον, φοβούμενος 

“" Ἂ “Ὁ 

τοὺς ἐχ περιτομῆς" 18 χαὶ συνυπιεχρίϑησαν αὐτῷ οἱ λοιττοὶ 
Ἧ ' ὃ - « " Χ Β ,ὔ ͵ 9 - ς ν ΄ς 

ουδαῖοι, ὥστε καὶ αρνάβας συναπήχϑη τῇ ὑποχρίσει 
- [ῳ] μὴ «! 2 - Ν 

αὐτῶν. 14 αλλ ὅτε εἶδον ὅτι οὐχ ὀρϑοποδοῦσιν τιρὸς τὴν 
23η 2 - 2 , Ἢ “- , 27 ’ 
ἀλήϑειαν τοῦ εὐαγγελίου, εἰσπτον τῷ Πέτρῳ ξμτήεροσϑεν σταν- 

᾿] ἂν - Ε ’ ᾿] - “- Ν 2 5 φΦ. -»Σ’ 

τῶν Εἰ σὺ ᾿Ιουδαῖος ὑπάρχων ἐϑνιχῶς ζῆς καὶ οὐκ ἐουδαϊχῶς, 
- Ν Β7) ) ᾿ υ ὟΣ ξ -ὋἫ ,ὔ -Ὰ 

πῶς τὰ ἔϑνη ἀναγχάζεις ιουδαΐζειν; 1ὅ ἡμεῖς φύσει [ου- 
- Ν “-“" 2 

δαῖοι χαὶ οὐχ ἐξ ἐϑνῶν ἁμαρτωλοί, 16 εἰδότες δὲ ὅτι οὐ 
- ; ι γ 27 ,ὔ » ΚΑῚ Α Ν ’ 

διχαιοῦται ἄνϑρωπος ἐξ ἔργων νόμου ἐὰν μὴ διὰ πίστεως 
- ΄ -Ὁ - 3 - : 

Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἡμεῖς εἰς Χριστὸν ᾿Ιησοῦν ἐπιστεύσαμεν, 

12 οραμπᾶβ, Β ορᾶηβ. [ἋἪη Ὀιπηαϊία ἰδ ἀδ8Β Ζϑοῖΐθ ἃ ΟΌΘΙ ΘΙ Ζ6110 
ΠΔΟΙ σοίγαροι. 14 αἰκοὶ, Β ἃκΚθ. 1κ ράβδῃνυ Β, πίομύ ἀβράβϑην (61)). 

12 4οπιὰη} ἦλϑον ΑΌΠ28 ἘΗΚΙ, ἴὸνρ --- ἦλϑεν. 18 Ραϊ δηβδγαὶ) 
οἱ ἄλλοι ΒΕ γρ --- χαὶ οἱ ἄλλοι; ἄορι ἔθ]0 ρυΊθο, χα ΒΘῈΥ οἱ ἱπὶ 
(οὔ βόηθα, τγ16 ΒΟρἼΘΙ ἢ. πο} βυαθὶ. --- ΒΙΖαϊ αἱ 1260] τῆ ὑποκρίσει αὐτῶν 
ΘΕΕΘῊΗ [1 νρ --- αὐτῶν τῇ ὑποχρίσει. 14 1Κ] συροδβοίχί. --- Ῥαϊίσαυ] 
τῷ Πέτρῳ ΘΕΕΟΆΚΙ, τ γρὰ.- τῷ ΧΚηφᾷ. --α 110815] ζῆς δῃ ἀἴθβοσ 5[6116 

᾿ΒΘΕΧΙ͂, --- ποῖ Ἰουδαϊχῶς. ---- ᾿ναῖνα} πῶς --- ΚΙ, τί. 15 ταὶ ῃ18 Τὰ- 
ἀαῖοῖ5. νἱβαπᾶδη8] φύσει ᾿Ιουδαῖοι; νυἱϑαπιάδηβ δύ Ζυροβούχί, 5. 11 Ο, ΧΙ, ὅ, 
ΤΑΪΠ 5 ΔΌΘΙ Βομοϊηῦ Πῖθυ ἄθπι ἐρύσει Ζὰ ΘΠίΒΡΥΘΟΙΘΠ: 91Ππ| γ0110Π 5΄πη6 α68 
νγοτίοβ᾽, 85, Ζὰ 5Κ, Ὑ1Π, ἃ. 16 ΔἀΡῇὈᾶπ νἱίαπᾶδῃβ)] εἰδότες δέ δῖπ ΒΟ 1 
ΕΟΊ, Τὸ γς --- εἰδότες. ---- [Ιο5ι1}6 Χυϊβίαυ5] 1ησ. Χρ. δῖπ ΟΈΕΈΡΟΚΙ, 
ἱέ νρ --- Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ. --- ἸΔῈ γ615] χαὶ ἡμεῖς τἱτηπιῦ 488 Ὑ018. ν, 1 
νϊοᾶον δυΐ, --- ἃ5. σα]αυθοῖπαὶ Χυϊδύαιιβ [65.158] ἐκ πίστεως Χριστοῦ ᾿ΪΙησοῦ 
Κ' -- ἐκ πίστεως Χριστοῦ, ἐκ πίστεως. --- φαταληύδ 1ιϑέ χατὰ σύγεσιν 
δῇ αἰπμαπ Ἰεῖκθ (--- πὶ τηϑηη8) ὈοΖοροπ, Υρ]. σὰ 1 'ΤΊπι. ΠΠΠ, 10, --- τὰ 
σεδοος Υἱίο 415] ἐξ ἔργων νόμου (8) ἂπ ἀἴο050 Γ᾽ βί6}10 ΚΙ, --- πο ὅτε 

ἐὐτι). 



410 ἀδ]αίου 1]. 

18. σΑΙΔΙ οἰ ηαὶ Χυδύαιιβ ΤΘ5815. 18} πὶ 8 γααγβύνδηι ὙἹ ΟΑΙΒ, 
παπΐθ πὶ γαῖ θὴρ σάτα ὐβ π8 ναυγβῦσαιῃ υἱῦο 5 ἃΙπππιη. 1ΘΙΚΘ. 

17 ΔΡΡ}ᾶῃ Ἰαθαϊ βοϊ)απᾶδηβ οἱ σδυϑι αὶ ἀοχη]αϊπαδα ἴῃ Χυῖ- 

σαι, ὈϊρΊῚ απδὶ βἰἤαπη 185 5085 {τανδυγθαὶ, Ῥᾶμηι ΧΥΙΒυαΒ 

[γαυδαυὐαῖθ. Δηα ΡΠ ὐ8 ὃ Π15 5181. 18 πηὖθ 1808] βαύθὶ σαύαν 

Ραΐα αἴτια {{π|}18, τηϊβϑαύ)] πδη Τ1ς 51|108π πιϑῦδ!(Π]8. 

19 απἰ ἴκ βαΐ Υἱῦον νυἱὐοᾶδ σαϑναϊῦ, οἱ ρὰρα 1θδα. 

90 Χυϊδύαι ΤῊ] ΡΒ ΒΥ ΔΙ Ρ5. γᾶτθ; ἰρ Πρ πὰ πὶ ΡᾶΠΆΒ61085. 1Κ, 

Ρ 1081} ἴῃ τηῖ8 Χυϊδῦπθβ; ἀΡΡᾶη βαύθὶ πὰ δὰ ἴπ ἰοδἰκα, 1ῃ 
οΔΙ Δα οηδϊ 1108 ΒαΠδι5. Ο}8 ΡῚ8 ΠΊ]ΟΠἸΠ5. ΤῊ 18} αὐρὶ- 

Ῥδμαϊη5 511 ΒΠ0η ἴδυν τηῖκ. 21 δὶ ἴα α]ρὰ ἀηδία! ΘῸΡΒ; 

ππΐθ 8081] ΡΠ} Ὑἱῦο σα ΔΙ Πὐ6 1, ΔἸ ρΡθᾶὰ 1411 Χυϊδῦαδ 5γ 810 

σαβυ δῦ. 
ΠῚ, 1 Ο υπΐγοδδηῃ8 Οα]αὐθὶβ, πγὰβ 1ΖΥ18 δἰ ΠαρΊ ἃ 5076] 

- ᾿ - 2 -ωὩ 2 

ἵνα διχαιωϑῶμεν ἐχ πίστεως Χριστοῦ Ιησοῦ καὶ οὐχ ἐξ ἔργων 
2 ’ « ως τῶ , 

γόμου, ὅτι οὐ διχαιωϑήσεται ἐξ ἔργων νόμου σιἅσα σαρξ. 
17 εἰ δὲ ζητοῦντες διχαιωϑῆναι ἐν Χριστῷ εὑρέϑημεν καὶ 

ς ᾽ Γ΄ Χ , 

αὐτοὶ ἁμαρτωλοί, ἄρα Χριστὸς ἁμαρτίας διάκονος; μὴ 
᾿Ὶ -᾿ ΜΗ ΄- 

γένοιτο. 18 εἰ γὰρ ἃ χατέλυσα ταῦτα ττάλιν οἰχοδομῶ, ττα- 
, Ν , 

ραβάτην ἐμαυτὸν συνιστάνω. 19 ἐγὼ γὰρ διὰ νόμου νόμῳ 

ἀπέϑανον, ἵνα ϑεῷ ζήσω. 20 Χριστῷ συνεσταύρωμαι" ζῶ 
2 , -“Ὁ “σ « - “-“οω 

δὲ οὐχέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός" ὃ δὲ νῦν ζῶ ἐν σαρχί, 
-.. ὦ - - ἴδ: ἐκ ΩΝ - - 2 ᾿κ , 

ἐν χείστει ζῶ τῇ τοῦ υἱοῦ τοῦ ϑεοῦ τοῦ ἀγαπήσαντος μὲ 
Ἀ ’ὔ « Ἀ ς Α Ὕ . 2 Ρ] Ὡω Ν ͵ὔ 

χαὶ παραδόντος ξαυτὸν ὑτύξρ δμοῦ. 21 οὐχ αϑετῶ τὴν χαριν 
δ ἘΝ υ ν ἥ ,ὔ , " σ΄ Ἶ Ὗ 

τοῦ ϑεοῦ" εἰ γὰρ διὰ νόμου δικαιοσύνη, ἄρα Χριστὸς δωρξαν 
Ὶ 

ἀ7ιέϑανεν. 
Δ. "Σ ων ͵ “- 5 

1Π,1 Ὦ ἀνόητοι Γαλάται, τίς ὑμᾶς ἐβάσκαγνεν τῇ ἀλη- 

17 ΜΙ|β0 βοκἬαπᾶατπβ ὑγιὺ Α οἷπ; πΔ0ῃ} ἀοπιαϊπᾶλα ἴπ Ὀτιομὺ ΒΒ 80. 
18 πιϊϑϑαίαυ]απᾶδῃ,, Δ τηϊδϑαίαυ)απαϊη, 20 βιπαι8, ὦ ΒΌΠΙΒ. 

117 Ῥαῃπὰ}] ἄρα, γρ φπαπαυϊᾶ᾽, Λιμθυδῦ. ἡ πὰπὶ οτρο΄; οἶδ ἀδπη 
α18580 ΟΠ γιθύι5. σού» 20 πι} σιροϑοίχί. --- βιπαιβ ρΡῚΡ5] τοῦ υἱοῦ τοῦ 
ϑεοῦ δῖα ΛΟΙΠ2ΡΈΚΙ, ἡ νρ Αιῦτϑι --- τοῦ ϑεοῦ χαὶ Χριστοῦ. 21 Δ1Ὁ- 
Ῥαυ} ἄρα, ,ἴπ ἀϊοβοπὶ {}10᾽. 1,1 αἰππρ᾽4.}] ἐβάσκανεν; δυΐθοι, ,μαῦ 
Θιοἢ θοχαυθοτί᾽, σοί. γ πὰ} οι 0 ἢ} γομὶ νουβίαμἀο ἈὈΡ ΘΟ γ ἢ ὐ᾽ ; Αἰ Πρ] ΠῸΤ 
Πΐον. - βαηαὶ αἱ αὐ διι5]α}} τῇ ἀληϑείᾳ μὴ τιείϑεσϑαι ΟὈΒΈΞΚΙ, νρ -- 
(6810. ---- ἔαυγα τι0 1105 γὰ5] προεγρά(ς(η γὙοΥροπαὺ πγαγα᾽, , νΟΥΠΟΥ ἴῃ ΘῈ 
Βουζθη ΗἰποΙ ΠρΟΒΟΒ Ιου. τον δ --- ἴῃ 1015] ἐν ὑμῖν ΠΕΡ ΟῚ, ἃ ὁ 5 νρΡὶ 
ΔΑααθτϑύ ---- 1001, 
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εἰ αὐ ιι5], ἰζυῖχθὶ ἕαατα ἃιιραμ [Θ58. ΧΥϊδῦι8. Γἀγ ἃ Π16}1}}8 
ΥὰΒ ἴῃ ἰΧΥΒ ΒΕΓ 5 2. Ραϊαϊη ΥἹ]]ὰῖὶ υἱΐαη ἔἃη) ᾿χΥ 8, 

πὶ γαυγβίγ αι Υἱδοα 5 ΔΤ Δ ΠΘΙῚῚΡ Ρᾶϊ ἀπ ρὩ δ Βο πὰϊ 

σα Δ θο᾽ 15 8. 5γὰ ὉΠ Οἀ Δ. 51}Ὲ}} ὃ ἀπαβυοα]δ ἄλη5 ΔΠΙηΐΪ ἢ 

πὰ ἰοῖκα ἀϑύϊα ὃ 4 5γἃ ἢϊὰ ΘΆΥΠΠῚΡ ϑγὰ 0 Ραμ 780] 
ΒγΆγ6. ὅ 586] ππ Δ πα βία] 1} ̓ χν}]8 ΔΗΤΗΪη 18} γαθν κοὶρ πη8}}-- 

{ΠΠ8 ἴῃ 1ΖΥ18, τπἰΖὶ γϑαυγβύγαμη Υἱϑο δ Ραὰ ἀπ ρὩΠΔιΒθἸηδὶ 

ΘΙ Δα θΘ᾽ μα Ὁ βγάβυθ 18} ΑὈΥΔ Πα σα] Δ] οαβὰ.. .. 
21 γα τηδηδραϊ ἃς 8γ0 ἴῃ Χγίδίαι ἀδαριἀὶ νΟΘῈΡ, αὶ - 8 (4) 

Χυβίδι ἈΠ ΠΟ] 5110. 28 πἰϑὺ Φπαἀδῖπϑ 1 Κύρκϑ, πἰϑὺ 
ΒΚ ΚΒ. Πἢ ἔγ618, πἰδὺ συμ κιπα 1} αἰπαϊπιπα : ἀπο 4118] 

78 αἷῃ 5]Ὸ} ἴῃ Χυϊβίαιι [θϑ. 29. ΔΡΡᾶπ βᾶπᾶθ 115 Χυϊβύδαβ, 

Ρβάμπα ΑΡΥΔΠΔΙΪβ. ἔἰΑῚν 51} 180 Ὁ σαμαϊθαπη 81] 88. 

» Ν ᾽ς ἔ Φ ᾽ 2 Ἶ Ν 2 ἐν Ε Σα Ν 

ϑείᾳ μὴ πείϑεσθϑαι, οἷς κατ’ ὀφϑαλμοὺς Ἰησοῦς Χριστὸς 
“ ᾿] ΑΘ Ἂ ’ - , 

σπιροεγράφη ἕν ὑμῖν ἑἐσταυρωμένος; 2 τοῦτο μόνον ϑέλω 
- ἜΠι4ι - ὧν 7 3 ’ Ν ων Ἂ, 7 ΡΒ} 10] 

μαϑεῖν ἀφ᾽ ὑμῶν, ἐξ ἔργων νόμου τὸ πνεῦμα ἐλάβετε ἢ ἐξ 
- ιν ἢ 

ἀχοῆς πίστεως; 8 οὕτως ἀνόητοί ἔστε; ἐναρξάμενοι πνεύ- 
ματι νῦν σαρχὶ ἐπιτελεῖσϑε; 4 τοσαῦτα ἐπάϑετε εἰχῆ" εἴγε 

- ς Ἣν -“" - - »Σ΄7΄ 

χαὶ εἰχῆ. ὅ ὁ οὖν ἑἐπιχορηγῶν ὑμῖν τὸ πνεῦμα καὶ ἔνεργν 
- ’ Ψ ΩΣ 

δυνάμεις ἐν ὑμῖν ἐξ ἔργων νόμου ἢ ἐξ ἀκοῆς πίστεως; 6 χα- 
ϑὼς ᾿Α΄βραὰμ ἐπίστευσεν τῷ ϑεῷ.... 

21 Ὅσοι γὰρ εἰς Χριστὸν ἐβατιτίσϑητε, Χριστὸν ἐἔνε- 
7 - - , - 

δύσασϑε. 28 οὐχ ἕνι ᾿Ιουδαῖος οὐδὲ “Ἕλλην, οὐχ ἔνι δοῦλος 
ὭΦΆ ς, ΄ γ ,ὕ γὔ Ν “- 7, Ν ς - 

οὐδὲ ἐλεύϑερος, οὐχ ἔνι ἄρσεν χαὶ ϑῆλυ" πάντες γὰρ ὑμεῖς 
»- γ 3 “" Ἁ -Ὁ-Ὁ ων 

ἕν ἐστε ἐν Χριστῷ [Ιησοῦ. 29 εἰ δὲ ὑμεῖς Χριστοῦ, ἄρα 
-} ᾿ Ν 

τοῦ Αβραὰμ σπέρμα ἐστὲ χαὶ κατ᾽ ἐπαγγελίαν χληρονόμοι. 

5 υπίτοδδηβ Μαββιπᾶππ, ἃ ρορθῃ 8110η βοηβίϊρθῃη ρϑΌσϑ ἢ ὑπίτο- 
ΡαπμβΒ. θην δυία!]θμα 1δύ ἀ16 βου 6 ἔοτπι (Βα δἰδηίιγισί: ἀπγουβίδη]ρο 
1ϑυΐο ὃ) 29 ΔΥθ]ΔΠ5, Α ΔὈ}]ΔΠ8. 

3. υβ0}1}Ρ} ἐπιτελεῖσϑε, γνῷ, ΘΟΠΒΌΙΩΤ ΔΤ Ϊ 1, δηᾶογο., ρου βοϊτηϊηϊ᾽; 
γυϊῆϊ]α πᾶῆτη 685 16 416 πιρὶβύθῃ ΠΘΌΘΥΘΙ,, 815 τηθϊατη. 4 ρδυαπημθ] ἐπά- 
ὥξετε, πᾶ0ἢ ΜΘΥΘΙ γὸπ θη ὈΘΠΘΙ]Π]ΡΌΠΡ θη ἀαγΟ ἢ 16 ᾿ΥΥ]ΘΉΤΟΥ, ἀπᾶ Δι0ἢ 
Ὑυ]ῆϊ]α τηῦ55 65. ἅμπη]10} νουβίαπαθη ὨΔΌΘη; πΔ0} 46 Υ οἰΐα ἰϑύ 695. ἴῃ θοημδπὶ 
Ῥατίθμη Ζὰ Ὑϑυβίθῃθη ,80 υἱϑῖθβ ῃαὺὺῦ 10 υτηδοηϑύ ουΐδῃτοπ᾽". --- ΔΡΡᾶῃ 
ἦα θαὶ ϑνατθ] εἴγε χαὶ εἰχῆ ,χθὴη πᾶπη]ϊ10}} ὙΙΓΚΊΙΟΙ υτηβοπδύ, ἀπ πἰομύ 
οὔνγα Ζὰ Θατοπι βομδᾶοπ᾽ ἀο οίίθ, 6 14}}}] Ζυροδβοίχίέ. 28 Ζυᾶαϊι8] ὥθον 
ἀδ8 1 Υγῷ]. ζὰ (0]. 1Π, 11, --- αἷἰη] ἕν 6 1ὖ νρ --- εἷς. Τιδῦο γοιρ]ο]ομΐ 
7. Χ, 80. ΧΥΪΙ, 22. Α δίῃ μαᾶρθη: πάντες γὰρ ὑμεῖς ἔστε Χριστοῦ 
᾿Ιησοῦ. 29 Χτυδίαι8] Χριστοῦ -- ὈΙΕΕΟ ἀο ς εἷς (ἔν) ἐστε ἔν Χριστῷ 
᾿Ι]ησοῦ. --α 18 Ὁ1] χαὶ χατ᾽ ἘΟΚΙρ -- χατ᾽, --- ρῇῃαϊίαπ!} ἐπαγγελίαν, 

ἘΣ ΌΙΗΣΆΙ 16. ἘΠ ΕΝ 5. ΤΙ ΤῬίπι. [,:.1; 



472 αδ]αΐου ΤΥ. 

ΤΥ, 1 ΑΡΡᾶμ αἷρᾶ, ϑνδιδιια 1η6115 ὅγ6 Δ Ιπυτη]α ηἶπ- 
Κ]8}}8 δῦ, πὶ ἀπᾷ νϑιῃὺ 15128 ἰϑὺ 5Κα] Κα [δ] 8118116 ν᾽β8 68, 

2. ἃΚοὶ πὖ τὰρὶπ]ατῃ ἰϑὺ 18} ἰδασαρασοδπι ἀπ ΘΔ ΘΉ8η αὐξη8. 
3. 5γὰἃ 8} γ6]5, β8η γθϑαιη ὈΔΙΠΙΒΙκαὶ, αὐ θα θη Ρ18. [ΔἸ Τἢ- 

γα γΘϑ] 5] ἰποηάδηβ: 4 10 Ὀ1Ρ6 αδπὶ 5.116 15. γ]6]18, 

1ηϑϑη1ἀα, ΟΡ σηπι 56] η8η8., ὙΔΌ ΡΔΠδΠἃ 18 ΟἸΠΟΩ, γϑὰ}Ρᾶ- 

ηϑηᾷ εὖ νἱΐοάᾶ, ὅ οἱ βδη8 αἱ νἱύοάδ πϑυϑαῃ θαϊ, οἱ ΒΌΠΙΥΘ 

510] δ ἀΠἸτη81η8. 06 ΔΡΡᾶπ βαΐθὶ 5178} 18 5 η7]08 ΘᾺ Ρ5, 1η88}- 

ἀἸΙάα. σα ΔΠππιδη 5 ηδ8. 561η18 ἴῃ ΠΔΙΓοηδ ᾿Ζγᾶϊᾶ, ὨΤΟΡ]ΔΗ - 

ἀπ Δῦ0α ἴμδγ. {7 5υ8θὶ πὶ βδπδβοῖρθ8 18. 5Κ81Κ8 (ΔΚ Β.ΠῸΒ, 
10) Ρᾶπᾶθ βπ8, 18} Δι] ὰ σα Ρ5. ΡΔΙ ἢ Χυϊδύμ. 8. ΔΚΘῚ ΡΠ 

’, ( 

ΙΥ͂, 1 ““έγω δέ, ἐφ᾽ ὅσον χρόνον ὃ χληρονόμος νήτειός 
ΎἼ 2 Ὶ ,ὔ ΄ 4 ’ὔ γ}7ὔ Ψ Ν 

ἐστιν, οὐδὲν διαφέρει δούλου χύριος πτάντων ὥν, 2 ἀλλὰ 
Ἁ -- , 

ὑγτὸ ἐτιιτρόπους ἐστὶν χαὶ οἰκονόμους ἄχρι τῆς προϑεσμίας 
- ! - ΦΥ͂ τοῦ πατρός. 8 οὕτως καὶ ἡμεῖς, ὃτε ἦμεν νήπιοι, ὑπὸ τὰ 

- - ’ 3, ᾿ς ο ἂν 3 

στοιχεῖα τοῦ χόσμου ἦμεν δεδουλωμένοι. 4 ὃτε δὲ ἤλϑεὲν 
- , Χ « :᾿ - 

τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ ϑεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ, 
’ Ἂν 

γενόμενον ἔχ γυναιχός, γενόμενον ὑπὸ νόμον, ὕ ἵνα τοὺς 
«ς Χ , γ , ς! Χ Ε , 2 , « 
ὑχτὸ νόμον ἐξαγοράση, ἵνα τὴν υἱοϑεσίαν ἀπολάβωμεν. 6 ὅτι 

δέ ἐστε υἱοί τοῦ ϑεοῦ, ἐξατιέστειλεν ὃ ϑεὸς τὸ πνεῦμα τοῦ 
.. ὦ ) - γ Ν ν,ὔ Ἐὶ - ΄- τὶ (ἴρι ς ’ 

υἱοῦ αὐτοῦ εἰς τὰς χαρδίας ὑμῶν, χρᾶζον ββαὰ ὁ πατῆρ. 
Ἵ - ᾿ 

7 ὥστε οὐχέτι εἶ δοῦλος, ἀλλὰ υἱός" εἰ δὲ υἱός, καὶ κληρο- 
- - - 2 ΕῚ ᾿ 

γόμος ϑεοῦ διὰ Χριστοῦ. 8. ἀλλὰ τότε μὲν οὐχ εἰδότες 

8 υὐ 5ίαθ!πι Ρ15 [αϊτηναιιβ, ἅτὰ ταπᾶθ αὖ ἐπρρΊαπι, 5. απύθπ. 4 γϑυγῦ- 
Ῥαπαᾶμᾶ (1), πὰ (2) ΟΣ ἀθι Ζ6 116. ὅ πϑραυμίοθαϊ, Α ἀβοδαμίϊ4θ6, {1 αἷς 
ΒΌΏΠΙΒ 10 {6810 ἴῃ Α υπᾶ Ὀ61 ΟΙ,, 

ΙΝ, 1 ᾿αδβῖζα 150] διαφέρει, παοὸῖ Τ,. Μογοῦ Ρ. 066 Ζὰ ρτίθοι. εὖ, 
γΡ]. ΠΟ. ΥΠΙΠ, 18 ἴα51α ἄνεσις. Απᾶουβ αὐϊηα ἴθ ϑΟΏ.1Ζ08 ΟἸΟΒΒΣ 

Ῥ. Υ. --- ἔταυ]α δῦ Πῖου ψ]ΟΣ ρου μπμοὶύ ΔΌρ Κὔγψί. 8 υἱ πΒἰαθῖτα 18 
ἑαϊγνγαι8)] ὑπὸ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου ,υπίογ ἀϊθΘ δηΐαηρβρυϊπαθ (ΘΓ 
γ010᾽, ἃ, ἢ. νηοῦ ἀα5 ροβοίζ, ἃ15 θἷῃ Γγ ἄὰβ Κιπᾶάρβαϊίου Ὀθυθοπθύθβ. Ὁ1]- 
ἀππρδτητ{61᾽ 49 ὙΥ̓́οίίθΘ. ὅ΄ο βόῆοιπ Ἡ]ΘΥΟΠΥΤηΙΙΒ. (51 Θ]ΘΙη ΘμὉ18. πὰ Π4] γὙρὶ), 
ἀπᾶοτθ, 16 Απριυβύϊπ, ΟΠ Υβοβίοσητιβ [αβϑύθη. 65. 8158. φρυιπαθβίαπα 116. (ΘΓ 
νγ610᾽ ἃ. ἢ. αἴθ ψοβϑύχσμηθ ἀπ ἀδομίθῃ (6118. ἂἃπ ΠΟΙ πΙβΟη6. Ὑϑυθησιιπρ (ΟΣ 
Βίθυμθ, (0115 ἂπ 416 11α]5οημο βαθαῦ- ὑπᾶ πουχηομαίθιοσ, ΤΊΘΒΘῚ ΔΒ] Θρ Πρ' 
οπβίατητην 416 ρΊοββθ υὖ {πρρίαπι; ΟὉ 5160 ἄθῃ διιβάγιιοῖκ 05. ἰθχύθβ στ] οπίϊρ' 
εὐκΙᾶγι, δῦ χϑιθ] μα, Ὑρ]. ἅθου ἀὰβ. ψοσὺ ατίηστι Μ γί. Ρ. 899 (1. δυ8ρ.) 
Οταῖ, Αμπὰ ρυδοιβοι. Υ Ρ. θ88. 06. Ῥαίοι!] ὅτε; ,'885 1ῃ1 Κίπᾶθυ βϑια, ᾿ϑύ 
ἀαταυβ σὰ οΥΚθηποη, ἀἀ55᾽. ---- 115] σιιροβούζί, ---- »1}8] τοῦ ϑεοῦ ΘΕῸ ἀρ 
-τ- (0810. --- ἱζγαχσα] ὑμῶν ὉΘΕΚΙ, γρ --- ἡμῶν. --- [αἀ.}}] ὁ πατήρ, ἂδβ 
βοῦ. ποτέ παν Πἶοσ, 1 ρὰ}5 βαϊγῖι Χυϊβίι] ϑεοῦ διὰ Χριστοῦ ΟΥΕΚΙ, 
Βίπς 6 --- διὰ ϑεοῦ. : 



δ δίον ΤΥ. 41 

ΒΥ ρα αἰ Καππαπαδηβ σα Ραΐπι Ροοὶ Υἱδύαϊ πὶ βἰπὰ ρὰβᾶ 

βκαϊκιποδοᾶθθ: 9. ἵν πὰ καὶ αὐ Καμπαπάδη8. σα}, ΤηΔ]λ} Ρᾶη 

| σακαππηαϊδαὶ ἔγαπι σα ραὰ, πγαΐνα σανγαπαϊ θα} ἰχνὶβ αἴτα ἀὰ 

Ῥαΐπι ἀπιηα ἐθίσαπι 8} Πα] Καπὶ βία πὶ, Ραϊπιθὶ αἰδγα Ἰὰρᾶπηᾶ 

5ΚαἸ Κίηοη ἡβαὶρὺ 10. ἄαρσαπι υἱδαῖρ 78} πιθ ΟΡ πι 78} πη] 18 Π| 

ἴα} ὩΡπᾶσῦ 11 ορ ἰζυὶβ ἰθαὶ βνᾶγθ υθα! ἀΙ ἀθἀ͵αὰ ἴῃ 1215. 

β 15. ΑΡΡὰμπ γαϊγβαὶ} 8γν6 ἴκ, παύθ 181} ἴΚ 506 118, Ὀ1Ὸ}1- ἃ ΞΞ 4 ὠ 

ἦπ5, Ὀ᾽ά)α ἰχνῖβ. πὶ γαῖ τἶβ ΘΆΒΚΟΡΙΡ; 18. σἱθαρ Ραϊοὶ 

Ῥαΐν ϑἰακοὶη [οἰ Κὶβ αἰγασοθ!ϊάα ἰχγὶβ βαΐα ἤπιηο, 14 18} 

{γαϊβέι θη αὶ ἃπὰ 16 κα τπθὶ μα πηπηὰ, πὶ Πα ΡΘαα}Ρ πὶ ΔηαΒρΙνΡ, 

ἃΚ 506 ἃροῖϊα οῚΡ5 ἃπαποΙηῈ} ταΐκ, 5γ6 Χτὶδύθ 1688. 1ὅ ἢγ]- 

Ἰοἴκα γὰβ πὰ δπδαροὶ ᾿χνατα ὃ γοϊ γοά]α δὰ ᾿Ζγ18 Ραῦοὶ 18 θα] 

ϑεὸν τοῖς φύσει μὴ οὖσιν ϑεοῖς ἐδουλεύσατε. 9. νυνὶ δὲ 
Ἶ γνόντες ϑεόν, μᾶλλον δὲ γνωσϑέντες ὑττὸ ϑεοῖ, σῶς ἐπι: 

; στρέφετε ἐ τ ἐπὶ τὰ ἀσϑενὴῆ καὶ πτωχὰ στοιχεῖα, οἷς 
σιάλιν ἄνωϑεν δουλεύειν ϑέλετε; 10 ἡμέρας σιαρατηρεῖσϑε 
χαὶ μῆνας χαὶ χαιροὺς χαὶ ἐνιαυτούς; 11 φοβοῦμαι ὑμᾶς 

μήτεως εἰχῇ χεχοπίαχα εἰς ὑμᾶς. 
12 Γίνεσϑε ὡς ἐγώ, δὃτι χαγὼ ὡς ὑμεῖς, ἀδελφοί, δέο- 

μαι ὑμῶν. οὐδέν μὲ ἠδιχήσατε' 18 οἴδατε ὅτι δι’ ἀσϑένειαν 
τῆς σαρχὸς εὐηγγελισάμην ὑμῖν τὸ πρότερον, 14 χαὶ τὸν 
πειρασμὸν τὸν ἐν τῇ σαρχί μου οὐχ ἐξουϑεγήσατε οὐδ' ἐξ- 
ἐχιτύσατε, ἀλλὰ ἐἷς ἄγγελον ϑεοῦ ἐδέξασϑέ με, ὡς Χριστὸν 
Ἰησοῦν. 1ῦ τίς οὖν ἦν ὃ μαχαρισμὸς ὑμῶν; μαρτυρῶ γὰρ 

11 ὐραϊαϊἀθᾶ]αι,, Α υρθαϊἀοαϊ αι. 18. 5ἰυκοίη,, δ1ὲ τϑηθ Ἀπιηδῃῦ. 
14 ἀρσσῖϊα; Α ὑπ αἴθ ΠΟΙυΒΡΘΡΟΥ δι5θο. Μαββιηᾶππ ἄρρθὶα, ΨΜι0 [0, 
ΙΧ, 20. ΧΥ, 10. Βδ, ΥΠΙ, 38. 15 νοϊἱγοᾶϊα., ὑ ἅδον θὲ ΖΘ110. 

8 νυἱβίαϊὶ π1} φύσει μή ϑδῖπ ΑΒΟΡ18Ὲ} νρ Απαρυβὶ --- μὴ φύσει. 
-- 5ΚΑἸ ΚΙποάθ 0} ἐδουλεύσατε ἂἃπι Αἴθβου βί91196 ΤΕ 1ὖ νρ Απιργϑύ --- 
ΥΟΥ τοῖς φύσει. 9. 1Ρ πὰ 561] νυνὶ δέ Ὠ:ΕῸ --- νῦν δέ. --- βαγδπαϊαο- 
ἀὰΡ 12015] ἐπιστρέφετε, Β᾽ ΠΡ" ἅ580 ΔΙΌ ΘΙ ΟΠ Πρ 1ΠῚ [ΟΠ ΡῸΒ. 10 πη 618 πὶ 
788 ΔΡπᾶπι}) χαιροὺς χαὺ ἐνιαυτούς -- ΕΕΟος ἐγιαυτοὺς χαὶ χαιοούς. 
Γ ἈΡ}άη]} ζΖυροβούζί, ---- 506 7115] ὡς ὑμεῖς 50. γέγονα. 18ὃ γἱ}}} οἴϑατε 
ΕΟ ἀορ -- οἴδατε δέ. --- ἨὈαϊτῃ Β[1Κ6 11] δι ἀσϑέγειαν, 85, 2 Μι. 
ΧΙ, 2:.- Ὁ ἐγαϊδύα θα] 1} τὸν πειρασμὸν τὸν ΟἹ -- τὸν πειρασμόν μου 
τόν, τὸν πειρασμὸν ὑμῶν. ϑίππ πᾶορ ἀθ ύῇοίίο: , 8588 ἢ πιθῖπθ 8η- 
ἐοοπίαηρ ἴθ ἢρθίβομθ (Κυδηκηῃοῖ πἀπᾶ βοᾷ 6) πἰομέ νογαομέοί Βαδι᾽. 

.15 ὨνΠοῖΚα) τίς ΘΕ ΚΤ, 6 Δπηθτϑ --- ποῦ. --α γᾷ5 πὸ} οὖν ἦν ΕΚ (Ἐ6) 
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τη ὐθ]ρ᾽ ὙΘ5], ΔΙΡΌΠα ἰΖγῶ] ἃ ΒΟΤΔΡΔΠαΔη5 αὐρθθθὶρ μΐϑ. 
16 10 πὰ 876 ἢ]αμθ ἰχΥ18 σὰ} 5πη]ὰ σα οὶ πᾶ Π48 ἰζυ]8. 
117 ΔΙ]ΔΠομα ᾿ΖΥ18. πὶ γ811ἃ, ἃΚ υϑ]οΐδῃ [2718 ὙἹ] θη, οἱ ἷπὶ 
Δ]]ᾺΠῸΡ. 18 ΔΡΡᾶη ΦῸΡ ἰδὺ δ])] ποθ ἴῃ οοὐδιητηδ βἰη θίπο, 

δ. ἢ Ῥαΐδιηθὶ ἴῃ Ρδιημηθὶ ἴκΚ 51]81 Δ πάν δ }8 δὺ ἰΖυῖδ.. 
19. ῬΔΓΠΙ]Οπὰ πηθῖηδ, Ρδπχοὶ αἰξγα ἢΐα ἀπίθ σαραἰ ἰ]αϊ δα 

Χυϊδῦιβ ἴῃ ᾿ΖΥ18, 20 ΔρΡᾶηῃ νι αἰμπδη αὖ ᾿χν18 πὰ Δ ἢ 
Ἰη18 14] βυ] η8 τηθῖηδ, πηθ δἰβ] Δ. 108 1Πὶ ἴῃ ἰχυ 8... 

Ρ-- 4 (8) 21 ΟἸΡΙῚΡ τη18, 715 αὖ νἱτοαδ γΠ]] Δ ἀλη 5 νἱϑὰῃ, Ραύὰ υἱοῦ 
ηἶὰ Πδ5610 22. ρΆ 1611} δῦ ΔΚ βαύδθὶ Αγ αΠϑ ὑγᾶπϑ αἰ ᾶ 

ΒΌΠΠΠΒ, δΙηδηἃ 1185 Ρ]]8] 14} δίπδπα 8 {11]8]1. 28. ἃκοὶ βδῃ 

βΒᾶ 185. Ρ᾽α]Δ1 ὈΪ ΙΕἸΚα σαθδαγ 8 νᾶ8, ἰν 88 τι {181 ὈΪ ρἂ- 

κι τι υ νΝ Ν 2 τ ς βξν 2 ΄ γ9 3 
ὑμῖν ὅτι ει δυνατὸν τοὺς ὀφϑαλμοὺς ὑμῶν ἐξορύξαντες ἐδώ- 

’, [α᾿ γ Ν « - , 2 , ἘΠ τῶν 

χατὲ μοι, 10 ὥστε ἔχϑρος ὑμῶν γέγονα ἀληϑεύων ὑμῖν. 

117 ζηλοῦσιν ὑμᾶς οὐ χαλῶς, ἀλλὰ ἐχχλεῖσαι ὑμᾶς ϑέλουσιν, 
3 -- κω -Ὁ 

ἕνα αὐτοὺς ζηλοῦτε. 18 χαλὸν δὲ τὸ ζηλοῦσϑαι ἕν χαλῷ 

σιάντοτε, χαὶ οὐ μόνον ἐν τῷ παρεῖναί μὲ πρὸς ὑμᾶς. 
.] Τῷ “Ὡ 

19 τεχγνία μου, οὖς πάλιν ὠδίνω ἄχρις οὗ μορφωϑῇ Χρι- 
᾿Ὶ 7 Ἐπ τῷ .ὕ7ὴ Ἁ - Ν ἱ- 277 Ν 

στὸς ἕν ὑμῖν, 20 ηϑελον δὲ παρεῖναι πρὸς ὑμᾶς ἄρτι χαὶ 
ΡῚ ΄ῷῳω “Ὁ 

ἀλλάξαι τὴν φωνήν μου, ὅτι ἀποροῦμαι ἐν ὑμῖν. 
, , ᾿ῆον ἷς δ , ,ὔ τς μὰ ’ 

21 “ἐγετὲ μοι, οἱ ὑπὸ νόμον ϑέλοντες εἰναι, τὸν νόμον 
» μι} ν᾽ ,ὔ Υ ἊΝ 2 Ν ᾿ ςς 

οὐχ ἀχούετε; 22 γέγραπται γὰρ ὃτι ΑἸβραὰμ δύο υἱοὺς. 
“7 ε τ Ὁ ᾽ Ν ο 2 - 3, Ι 

ἔσχεν, ἕνα δκ τῆς παιδισχης χαὺὶ ἕνα ὃἕχ τῆς δλευϑέρας. 
2 ὌΡΕ . 2 - , Ἂ; , Ψ ς 

28 ἀλλ ὁ μὲν ὃχ τῆς παιδίσχης χατὰ σάρχα γεγέννηται, ὃ 

19 Μ|Ι Ρβαηζοὶ ἰσ ΒΒ οἷπ. ραραϊχἰ]αϊάαα, Α ἅτ ταπᾶρ (4) Ἰαπά- 
ἦ41 ραλνϊβαμίμδὶ, ἄθπι συϊθοῆ. μορφρωθϑῆ ΒΘΠδΙΘΥ ΘΠίθρυθο θη. ὙΧτιβύαϑ 
Α, Χυϊβδίαυβ Β υαπᾶ 61Τ,. 21 πἰὰ ΠᾶαΒ6 10, ΔΑ πὶ τὰπᾶθ πὰ πβθαρ ρα, 
πο} 10 γρ Ἰορ βῦβ (ΕΟ ἀναγινώσχετε). 28 ΝΘΝ Ἰοῖκα Ὀτιομῦ Α δῇ. 

106 νῷ, δον θιοπθπᾶθ ἡγου βίο]! αηρ᾽ --- οὖν. --- ἀαρ61}] ὁ μαχαρισμός ,56115- 
Ῥτοίβιιπρ ΘΌΓΟΥ 5010 80᾽, διιᾶαρθὶ, 5611 κοι ̓ , 10 10 πὰ 5γν60] ὥστε, 5ϊππ- 
σοιηᾷδθο Αγ πησ, 17 Δ]]ποπά 12015] ζηλοῦσιν ὑμῶς, γᾷ ,Ἀθπια]απύθν 
γοβ᾽, ΠΟ ἄθη ΠΘΙΟΥΘη., 510 ὈΘΟΙΓΘΥΠ. 5100}. ὑπὶ οποἢ᾽, νρ]. 11 Ο. ΧΙ; 2. --- 
τι5] 68} ἐχχλεῖσαι, γ5]. ἰνα]οίαη ἀποστέλλειν, Ἰοίαῃ 5610 πᾶ. --- Απὶ Β0Ώ]1586 
ἔἄροπ ὉΙΕΕῸ ἀοῖρ ἴηι: ζηλοῦτε δὲ τὰ χρείττω χαρίσματα. 18 α]]ὰ- 
Π0}} τὸ ζηλοῦσϑαι., ποῖ ἄο Νήθίίο ραβϑὶν ,βορϑηβίαπα (θυ Ὀθθίοσι πη, 
Ζὰ βοῖη᾽; ἱπ ΑΒΟ [610 τό, υπᾷ ΒΥ νρ Διαθυθῦ Βαροπ ζηλοῦσϑε δοιαυϊᾶ- 
τηϊπὶ. 19. Ὀᾶγπ]]01η8] τεχνία --- ὅϊη: ΒΕ ἄορ τέχνα. 22 αἰϊηία βιπιιη87 
υἱοὺς ἔσχεν, αὐ οί Ποπᾶθ ἡ ουἐβίο!]απρ. 23. ἀκοὶ ΡῬ8}]} ἀλλ᾽ ὁ μέν; Ῥᾶπ 
(απ, [ὉΥΠ67)ὺ) οπύβρυϊοῃῦ ἀου 506]]ππρ' πο ἄρτι μέν, 5. 1 Οἱ, ΧΙῪ, 21, --- 
ὈΪ ραμαϊία] διὰ τῆς ἐπαγγελίας; ΟἸιγγδοδύ. χατ᾿ ἐπαγγελίαν. 
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μαϊΐαᾳ. 94. Ραϊοὶ β'πα Δ]]] οἰ κοάοβ ἢ ΡῸΒ. ἀκ βἰπα ὕνοβ ὑπρρ- 

γΌ5, αἰπα τα 15. αἱ [αἰγοαπ)α ϑοῖπα,, ἴῃ Ριναὰν Ῥαϊγαπαοθὶ, 80] 

ἰδὲ Αρὰν. 90 ϑοίπα [αὶ γροὶ ἰϑὺ ἱπ Αὐδθὶα, ραν ΡἰΖαὶ 
παι Ταἰγιβα] θηι, ἢν ΒΚΆΙΚΙΠΟΡ τη} 5 παῖ θᾶ Δ). 20 10 80 

ἵπρᾷ [αἰ ΓΒ ]θ πὶ {υ]ὰ δῦ, 561 δῦ αἰθθὶ ἀπβᾶγα; 2:0 ΘΆΠΊΘ]Ρ 

ἰδ ἀκ: 5112] βἴαϊσο 80. ὉΠΡαϊσαμθὶ, ὑδυ6 1 18}} ΠΥΟΡΟΙ 80 

εἱ πίαπαοι, ἀπέ πηὰπασα ὈΔΥΠὰ ΡΊΖ08 ΔῈ Ρ]ΟΠΒ ΤΠ] 18. Ρᾶτ Ρ]ΖΟΒ 

αἰρσαπαθῖπηβ. ἃθᾶη. 28 ΔΡΡᾶη γοὶβ, ὈΥΌΡ.7.5,. ὈΪ [5815 σα Παϊθα 

Ῥᾶγμὰ βἴθμη. 29. ἃΚθὶ βὰπ βύαϑυβ 88 ὈΪ [οἰκὰ ραᾳθαιγδηὰ γὙγὰΚ 
βᾶπα Ὁ μη, 508} 18}. πὰ. 90. ἀΚθὶ ἔγὰ αἸρῚΡ βαΐα ρϑηθ- 

δὲ ἐχ τῆς ἐλευϑέρας, διὰ τῆς ἐπαγγελίας. 24 ἅτινά ἔστιν 
ἐλληγορούμενα" αὗταὶ γάρ εἰσιν δύο διαϑῆχαι, μία μὲν ἀτπτὸ ἀλληγορούμενα " αὑταὶ γάρ εἰ ἢχαι, μία ὸ 

- ΩΣ ) Ν] Ἁ ΒῚ Ν 

ὄρους Σινᾶ, εἰς δουλείαν γεννῶσα, ἥτις ἐστὶν .“Αγαρ. 28 τὸ 
Ν τ ῷι. "»» Ν μὴ -} ἘΠῚ ὸ - ο- -“ ς 

γὰρ Σινὰ ὅρος ἐστὶν ἕν τῇ Ἵραβίᾳ, συστοιχοῦσα τῇ νῦν “1ε-- 
,ὔ ᾽ὔ Α Ἀ “-“οὉ ’ ᾿ς ΡΟ [δ Ν 

ρουσαλήμ, δουλεῦει δὲ μετὰ τῶν τέχνων αὐτῆς. 26 ἡ δὲ 
Ρὴ «ς ᾿ ᾽ ’ὔ Ύ ὔ « πὶ Ν ’ ε ΟΡ τ 

ἄνω “Ιερουσαλὴμι ἐλευϑέρα ἐστίν, ἥτις ἐστὶν μήτηρ ἡμῶν 
Ο7 νέγραπται γὰρ Εὐφράνθϑητι στεῖρα ἡ οὐ τίχτουσα, δῆξον γέγραπται γὰρ Εὐφράνϑητι στεῖρα ἣ , δῆ 

2 , ο Ν Ν ἐς κῶς Ἔν ἐὸ τῇ 
χαὶ βόησον ἣ οὐχ ὠδίνουσα, ὅτι “τολλὰ τὰ τἕέχγα τῆς ξρήμου 
αλλ ΡΒ}. ΜΕ ὃ , Ν 27 ὃ γο ς - δέ ) 2 ’ 

μᾶλλον ἢ τῆς ἐχούσης τὸν ἄνδρα. ἡμεῖς δέ, ἀδελφοί, 
ΝΣ Ν γ ,ὔ 7 Ν ,ὔ 2 "τὺ , 

χατὰ Ἰσαὰκ ἐπαγγελίας τέχνα ἑσμέν. 29 αλλ ὥσσιερ τὸτξ 

ὁ χατὰ σάρχα γεννηϑεὶς ἐδίωχεν τὸν χατὰ πνεῦμα, οὕτως 

24 ΔἸ]αἸοιΚοάᾶοβ Ἤδγπθ, Β υπᾶ ΟἿ, ἱἵπὶ ἰθχύ 481]4] ΘΙ Καϊάοβ, γυϑυρ]. 
ΘΔ] ΘΙΚοα. ϑοῖπα 416 ΠπαΠαβομυ, πού ϑοῖπαὶ (61). 25 10 αἴθ μαπᾶ- 
ΒΟ τ, πίομέ σὰ (Ὁ Δ5{1].). 

24. 8]]] οἰ Κοὰο5] ἀλληγορούμενα; ἱπιὶ αοἵ. , 165, 416 πιᾶρᾷ ππὰ ἀϊ6 
ἔγοϊθ, βἰπα ὉΠ4]16 ἢ σοπιοϊπίο ἔγταθοπ᾽. 26 ϑ6ῖπ8] τὸ γὰρ Σινᾶ, γάρ {610 
- τὸ γὰρ (δέ) 4γαρ Σινᾶ. --- ρδιρααγκο] συστοιχοῦσα ΤΕ ἴὐ τς --- 
συστοιχεῖ δέ; φῬΆΤΛΑΥΪΟ 5, ὙΘΗΖΗΔΟΙΑΥΙη᾽; 50 πύου γούϊσθη. 8.0 Ἡϊθτοην- 
Τη5 (σοπίουτηϊηϊι5, Ὑρ αἱ Οοπμ]ποίι5 650), Απριβθπ (οοπΗΠη15) τ. ἃ. --- 
1Ρ 5Καϊκίποβ] δουλεύει δέ Ὀ5ΈΚΙ, --- δουλεύει γάρ. --- Βοϊπαίτη ὈΑΥΠδμ7 
τῶν τέχνων αὐτῆς, αὐ οἰ ομοπᾶθ πουίβίθ!!απρ. Κα ]οοῦ χὰ δουλεύει ἰδ 
“ερουσαλήμ. 26 υπβᾶτὰ] ἡμῶν 5΄᾽η1 ΒΟΙΏΒΕῸΘ 1 νρ --- πάντων ὑμῶν. 
21 ἰαυταθὶ] δῆξον 50. φωγήν; Ὦλνοι ἄδ5 ρούϊβομβ, πὰν ΠΪΘΙ γΟΥΚΟΙΙ πιο 40 
νοτί γρ]. 1... Μϑγοῦ Ρ. 806. 28 νοῖβ, βίη] ἡμεῖς, ἐσμέν δῖπ ΑΟΌΞΕΚΙ, 
ἔνρ --- ὑμεῖς υπὰ ἐστέ, --- ὉΠ Ι5ακῖ5Β. σαμαῖία θαγ ΠΑ} χατὰ ᾿Ισαὰχ ἐπαγ- 
γελίας τέχνα ,ΜἸΥ 5]πα 80) ΔΟΥ Ὑγοῖδ6 158 8].5 Κίπαου (ΟΥ̓ γϑυποϊβδιιηρ᾽, 
γοὸπ Ὑυ]Η]α, ἄον ᾿Ισαάχ [γ ἄθπ ροποίϊν πᾶῆπη πᾶ ἐπαγγελίας 8158 806. 
Ῥίατ. τοῦ χατά γευραπᾶ, τηϊθυουβίαπαθῃ; Ὑρ ,βοουπάμπτμῃ Ιβᾶ880 ῬΙΟΙΠΒ5101185 
ΠΠΠ1᾿, 29 Ρᾶπ βυᾶβυθ] ὥσπερ τότε, Δ Θἰομθμἄθ ἡ ου βίο] Πρ, πὶοηῦ Ζὰπη 
γΟΥἕΘ1] ἀοὲ ἀθυ ] οὨκοῖί. --ο βυδὴ 14} οὕτως καί, 5. δὰ ἜΡΒ, Υ͂, 24, 
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1140 Ὁ ἀβυδ]} ῬΙΖαὶ ῥ᾽] 18} Ρδιητηᾶ βαπϑι 1205; πἀπΐθ πὶ 
ΠΙΠῚΡ Δ.ῸῚ 5.η118 ΒΙᾺ]05 110 ϑπηδι {π|]α1Ζο5. 91 βᾶμπα πὰ, 
ὈΙΟΡΙ]5, πὶ 5171 Ρ᾽ 705. θᾶγ πὰ, ΔΚ {{|]81Ζ05. 

Υ, 1. Ῥαιημηθὶ [τ] 8188. ἀπ5 Χυϑύαβ {Π]8π5 Ὀγαμύα, βύδη- 
ἋὯΡ πὰ, πὶ αἰνγα 5} Κἰ παβϑᾶπϑ Ἰα κα ]α ὉΒΡΌ]ΔΙΡ. 

ἸΆ1|70 2 881 [Κα ῬΥ]8 α1Ρἃ ᾿Ζυ]8 βαθθὶ, 704] Ὀἰμηαῖ ΠΡ, Χυῖβῦιβ 
118 ηἰδῦ Ἃἀὰἃ ὈοΐαΙ. 8 ΔΡΡᾶπ γοϊννοᾶΊα ΠΥΔΠΊΤηΘ ἢ ΠΠΔΠΠΘ 
θΙπηδἰ ᾶ πα1Ζ6 θαἰθὶ 5]π|18 ἰδῦ 811 υἱῦο ἰδυ7δπ. 4 Ἰδυϑαὶ 510} 

δ Χγιδῦαιι, 7026] ἴῃ υἱδοᾶδ, συ! ὐαη8 αἸΡ10 1ΖΥ15, τ18 ἃηδύαί 
Βα, Π8.0. [7 ὅ ΔΡΡᾶμπ γ618 ΔΗ Πἶη ἃ8 σὩ]ΔῸ ΘΙ ηδ] γϑηδῖ5. σἂ- 

ΤΑΙ 618 ὈθΙάδιη. 6 ππύθ ἴῃ Χυιδίαα [651 π1Π Ὀἰπηαὶν γαϊεὺ 
δδγηδρ' Π1Π ἰδαγ ἢ}]1, ἃς σ᾿] Ὸ 61 Π5. β411}} {Πρ νὰ γϑυγϑὺν αἰσᾶ. 

{ ΥὈΠΠῸΡ γ811ἃ; ἢγὰβ ἰζῪ18 ρϑ]αὐϊᾶα 8.1η]81 πὶ πἰπδαβ]δη ὃ 

καὶ νῦν. 80 ἀλλὰ τί λέγει ἢ γραφή; Ἔχβαλε τὴν “ταιδίσχην 
Στ Ν - 

χαὶ τὸν υἱὸν αὐτῆς" οὐ γὰρ μὴ κληρονομήσῃ ὃ υἱὸς τῆς σπιαι- 
- “- “ Ρ κι ΒῚ 

δίσκης μετὰ τοῦ υἱοῦ τῆς ἐλευϑέρας. 81 ἄρα οὖν, ἀδελφοί, 
2 γ δ , Υ 3 Ν - 2 ὔ 

οὐκ ἕσμὲν παιδίσχης τέχνα ἀλλὰ τῆς ἐλευϑέρας. 
Υ, 1 Ἧι ἐλευϑερίᾳ ἡμᾶς Χριστὸς ἠλευϑέρωσεν στήχετε, 

5 Ν Ν “ , Ὅν 

οὗν, καὺ μὴ σταλιν δουλείας ζυγῷ ἐνέχεσϑε. 
2 ᾿Ιδὲ ἐγὼ Παῦλος λέγω ὑμῖν ὅτι, ἐὰν περιτέμνησϑε, 

᾿ ΑΓ 29εν ᾿᾽ , , Χ Νὰ. 
Χριστὸς ὑμᾶς οὐδὲν ὠφελήσει. ὃ μαρτύρομαι δὲ παντὶ ἀν- 
ϑρώπῳ περιτεμνομένῳ ὅτι ὀφειλέτης ἐστὴν δὃλον τὸν νόμον 
ποιῆσαι. 4 χατηργήϑητε ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ οἵτινες ἐν νόμῳ 
διχαιοῦσϑε, τῆς χάριτος ἐξετέσατε. ὅ ἡμεῖς γὰρ πνεύματι 
ΒῚ ’ γ ή οἱ ,ὔ "] Ν 

ἕχκ πίστεως ελπίδα διχαιοσύνης ατεχδεχόμεϑα. 6. ἕν γὰρ 
- 32 - 

Χριστῷ Ἰησοῦ οὔτε περιτομή τι ἰσχύει οὔτε ἀκροβυστία, 
ἣ χ᾽ Ἠν Ἂ 

ἀλλὰ πίστις δι’ ἀγάπης ἐνεργουμένη. Ἵ ἐτρέχετε καλῶς" 
Ψ «. “-“ ΒῚ ,ὔ “- ᾿] , Ν , ς 

τις ὑμᾶς ἑνέχοιμεν τῇ ἀληϑειᾷ μὴ σπειϑεσϑαι; 8 ἣ πει- 

ἍΨ' 

᾿- 

ΣΝ 

4 φθῳ ψ»- πο. ὶ ᾽ 

δ ὩΌΝ μ ΓΡ ᾿" διω“χ 

--- -  - ὦ το ππαριστ» παρ το τ’ 

Υ, 8 Ὠνδιημηθῃ, ΒΒ Ὠνϑιησηθ, ψὶ0 Μο. ΧΥ͂, 6 Ὠγαῖΐο ἐν Ὠγδυ]ο. 
0 Χυγιβίδι, αἴθ πδπηαβομγυ Χυϊδία. 17 υἱπδιβ]απ; 65. βδίδπα αὐ Ππα δ] απ ἄδη8; 
ἄδη8 δύ στδαϊσί. 

81 ἐ πρνν πὰ] ἄρα οὖν ἙᾺ --- διό, ἄρα, νρὶ. Ἀδ. ΙΣ, 16. υπᾶ 
βοῃηϑύ, , 1 Ῥαχηπιοὶ ἔγθι 8158] ἡ ἐλευϑερίᾳ ΕῸ ἴ νρ -- τῇ ἐλ, ἧ, τῇ 
ἐλ. --- πὰ} οὖν ΑΒΟΊΤΡΟ Ρ νρὴ -- {0 }}}0, οὔθτ βίθμύὺ πδοὶ ἐλευ π]] 
χαὶ μή, καί (610, ---- 5] ΚΠ] Π 588 18 Τυ Κα} 4] δουλείας ζυγῷ ΕΒ ἀ ὃς 
- ζυγῷ δουλείας. --- Ἀ5Ρ01410}} ἐνέχεσϑε οἄἂον ἀνέχεσϑε (: 88)})} 2. δ]- 
τη }{1}} περιτέμνησήε, 8. χὰ 1 Ο. ΧΥ͂, 29. ὁ ρᾷπιδρ] ἰσχύει, ἄϊθ5. οοπι- 
Ῥοϑιθ πη ΠΡ ΘΓ; (85 Β᾽ΠΊΡΙΘΧχ βίης το ΧΠῚ, 8. Ῥ]η]. ΤΥ} 18. 
5610 61. γοχθίπαιπρ. 7 ΔΙ Β0}}1 0.380 Γἴρομ. ΕῸ ἔξ Βΐησα μηϑενὶ πείϑεσϑε, 
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8. 50 ρα ΚαπαΒβ (μ1}18 Ῥαμιμηὰ Δ ΡΟΠ Δ ᾿ΦΥῚΒ δῦ, 9. 161}}} Π61- 
5.15. ἰὰπα ἀαὶο αἰδβία!!Ρθ. 10 1κΚ ραϊδαα ἴῃ ᾿χγ]8 ἴῃ [γδῸ]} 1} 

Ῥαΐδὶ πὶ γαϊηῦ ἃ}}18. ππιρ}}}, ἈΡΡᾶμ 88. αὐ ]μ8 ᾿χυ 8, 8ἃ 

θαϊγαὶ ΡὸῸ γιρὶβρα, 88 νᾶ} βδθὶ 5111. 11 ΔΡΡᾶη ἴκ, ὈγΟΡι- 

Ἶα8, Ἰαθαὶ Ὀϊμηαὶϊῦ τηθυ]αι, ἀαθνθ Ραπδιηδῖ8. νυ κα ὃ Ῥᾶηηα 

σαΐαιιται ἰδῦ ΤηΔ 2618 ρ]ρ]η8. 12. γϑϊηθὶ Ἰὼ} ἀϑιηδϊ τη δὰ 
Βαϊ αἀγοθ)] ἀλ η8 1ΖΥ]8! 

18 {π8 ἃὰκ ἀὰ ἔθ μα 18 Δ ροάδὶ 5831}1}0., ὈΓΤΟΡΙ] 8; βαὐαϊ- ἴα --- 11 (Β) 
πὶ ἴθ] Ρᾶπα {Ὑ6 1815. ἀὰ ἰθνὰ ΘΙ Κὶ8 δα) 1}, ΔΚ ἰπ ΠἼΔΡΥΟΒ 

Ἀ ) Ὗ - “- «ς -"» Ἀ .».7 [᾿ Ἁ 

σμονὴ οὐχ ἐχ τοῦ χαλοῦντος ὑμᾶς. 9 μιχρὰ ζύμη ὅλον τὸ 
᾿ - Δ Υ̓ τὰ ΗΝ ᾿: γ Εἰθτ ες ᾽ ἢ « 

φύραμα δολοῖ. 10 ἐγὼ πέποιϑα εἰς ὑμᾶς ἕν χυρίῳ τι 
2φων"ν Ὕ) ἡ , ς δ , . “- , Ν 

οὐδὲν ἄλλο φρονήσετε" ὃ δὲ ταράσσων ὑμᾶς βαστάσει τὸ 
, [τ᾿ γνχ ΕῚ ΤῸΝ , 2 , , . 

χρίμα, ὅστις δὰν ἢ. 11 ἐγὼ δὲ, ἀδελφοί, εἰ περιτομὴν 

χηρύσσω, τί ἔτι διώχομαι; ἄρα χατήργηται τὸ σχάνδαλον 
Ν-» “" ) ΄ῳἋ» τοῦ σταυροῦ. 12 ὄφελον καὶ ἀποχόψονται οἱ ἀναστατοῦντες 

ὑμᾶς. 

18 Ὑμεῖς γὰρ ἐπ᾽ ἐλευϑερίᾳ ἐχλήϑητε, ἀδελφοί" μόνον 
Ἁ Ἀ , υ ) Ν - »"» 2 κ 

μὴ τὴν ἐλευϑερίαν εἰς ἀφορμὴν τῆς σαρχὸς δῶτε, ἀλλὰ διὰ 
- ᾽ ’, “- ’ ᾽ὔ 2 ,ὔ δ Ἀ 

τῆς ἀγάπης τοῦ πνεύματος δουλεύετε ἀλλήλοις. 14 ὃ γὰρ 

8 πὶ {610 ἴθ ΒΒ, οὗδσ ἰδὲ ψϑηϊρβίθηβ ποῦ ἸΠΘὮΣ ΘΥΚοηΡαγ. Εν 
Ἰαβοπᾶϊη μα ἀϊθ μβαμπαβομσις ἸαρΡοάϊη. 9. Ὀοϊβίϊθ, Β Ὀοιύῖ5. 10. Ὀαϊταὶ βοὸ 
Β, πιομῦ Ὀαῖσαιὶρ (61)). 

8 80 ρΆΚυπα5] ἡ πεισμονή , ἀΐα56 7 βϑῃουβαπι᾽, 50 8]{6 θΥκΚ] ἄγου 
(τὸ πεισϑῆνκι τοῖς λέγουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσϑαι), ἀμάοτο,, ἃϊθ50. ἄθοτ- 
τεάπηρ᾽; ρα Κυπᾶβ δύ ἀὯ5 βιιθβύ. Ζὰ ρα καηπδηῃ (511) ὑποτάσσεσθαι, πυπᾷ 
βίθῃξ δ 1,0, 1ΠΠ,. 28. ΟΥ πὶ ροβίαπαθῃ δύ, ἰδέ Ζυ 6] Πα; ἴῃ 146 
ἴθ] οὐχ. 9. ἀϊδβίαϊσ]θ] δολοῖ (Π1Ε14 οῇ νρὺὴ οἄον ζυμοῖδὸ 10 588 Ὀαῖχαὶ] 
βαστάσει; 88 ϑ8 Ζαρεβοίζί, ψὶ6 Μο. Χ, 9 υπᾶ Βοπδύ.. 11 Ὀίπιαι 1] πέρι- 
τομήν Ὁ ΕΘ ἄορ -- περιτομὴν ἔτι. ---  τηθη]αι} χηρύσσω, ἄοτπι ρτίθοῃ. 
Ἰπα ΙΔ ΠΥ (τὶ τηᾶπ γουρΊ 0) Θαίβρυι οὐ 5 πηρθηᾷ85 ροῦ. ΟΘοπ͵πποίϊν, ὑπὶ ἀΪθ 
ΔΗΠΔΏΤΩΘ 4156 τϑὶπ σϑαδοῃηῦ Ζὰ ὈθΖθιοθηθη. Ὑαγ8]. Ζὰ 11 Ο, ΧΙ, 80.1 Ὁ. 
ΧΠῚ, 2. --- ραίαιταπ]} 5. Ζὰ ΕΡἢ. ΠΠ|,10. 12. υβιπαϊίαϊπάδι}] ἀποχόψονται 
ΠΟΘ 516 510} γϑυβοῃποί θη, ἀποχεχομμένος -- πῃ; πϑιηαίξαϊπ- 
ἄδὰ βομοίπῦ νυ] Ὦ, ἄθπιὶ αὐβοϊπαδηΐιν, ρῥχϑθοϊἀδπίαῦ ἄγ 1αΐ, 46]16η σὰ 
ΘΠ ΒΡΥΘΟΉΘη, Διο Τα ΠΟΥ ,αυδτοί(οη᾽. 18 1041] μή, δθθηβο ριοβίθιν 
τὰ δαυρίβαίζο ΠῚ Ο. ΧΙΠ, 21. --- ἀὰ Ἰθνὰ 161|8. (αυ)41}} εἰς ἀφορμὴν τῆς 
σαρχὸς δῶτε; τῆς σαρχός ἔτ τῇ σαρχί τἀ οΥ νρ Απιργϑύ; δῶτε βϑθἔζθῃ 
αΐξ νῷ Βἴηζι, βοπβὲ [6810 65. --- ἴῃ {παρ νοβ Δ πιΐη8] διὰ τῆς ἀγάπης 
τοῦ πγεύματος; ΒΕ νῷ Απαρτϑέ Απὴῦν τῇ ἀγάπη τοῦ πνεύματος, 
ἀθ ῬΕΙ͂ οδτϊξαίοπι Βρὶγῖδιι, ἀϊ6 ἀὐτίροπ πὰν διὰ τῆς ἀγάπης; διχηΐηΒ βομοὶηΐξ 
ἀθτηηδοὴ Ζιιϑαΐζ πϑδοἢ οἷποὺ 1αΐ. Βαπ ἀβοη νη σὰ βοίῃ, 
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ΔΒΠ]η5 ΒΚΑΙΚΙΠΟΡ 215 Τη]580. 14 πηΐθ 811 Υἱδοβ ἴῃ 1215 ἴπ 
ΔΙ ΠδΙηΠηἃ γϑαγάδ Ἐ5[Ὁ]]|8, ἴῃ Ραιητηα ἔ1]05 ποαναπα]απ 
ῬΘΙμδηδ 8576 ΡῈΚ 5]|08η. 1ὅ 10 Ἰαθαϊ 128 πηΐβ80. Ὀ6ΙΠΡ 78} 
[ΔΙΥ]ΠΟΡ, 581 1} θα] ἢ π 1218 τηἶ580 Πιδα τη η λα. 16 ἃΡ- 

βᾶπ αἰρᾶ, οἱ δῃχηϊη ραρραὶρ 188 ᾿αϑύπ ΘΙ Κὶ8 αἰ ἀϑυϊα μα}. 
17 πηΐθ 161}ς ΘΔ] Π610 ΥἹΡτὰ ΔΠτηδη, 10 Δ πιὰ Υἱργὰ 161; ΡῸ 

ΠῈ 8158. 11880 Δησδίδπαἀδηα, 6ἱ πὶ βΊΒῃγα ἢ Ραῦθὶ 116 10, βαΐὰ 

ὕδ}}}}. 18 ΔΡΡδη 18.041 Δηχαὶη ὑϊαΠπᾶπᾶδ, ηἰ 50} αὖ νἱδοᾶᾶ.. 

19. ΔΡΡᾶμ ϑυι καθὰ 5᾽η4 γϑυγϑύγα 161 ΚΙ8, θαῦθὶ δύ ΠΟΥ Δ ΒΒ68, 

ΚΑΙ ΠΠδ58118, ἘΠΉΓΔΙΠΙΡα, ΔρΊ]αϊθθῖ, 20. σα]ϊασαριαθ 5Κ}1Π- 

ΠᾶΒ55118, 1] ]61861, ΠΆΡγοΟΒ, Πδιβῦθ15, ἃ1]8π, Πμαὐϊχα, Ἰ1ῸΚΟΒ, 

ὑν]βδύδϑβθιβ, Ὀ] ΓΟ ΘΙ ΠΟ05., ΠΔΙΓ18615, 21 Π61Ρᾶ, ᾿ηδῦχῬτῶ, ἀτπρ- 

- ; γ γος" 7 ΡΟΝ φᾷ ἔμ "] - 2} , χεᾶς νόμος ὃν ὑμῖν ὃν ἕγὶ λόγῳ πληροῦται, ἕν τῷ 4γαπήσεις 
Ν , ς ,ὔ 9 Α 2 , ΝΣ 

τὸν στιλησίον σου ὡς σεαυτόν. 18 δὶ δὲ ἀλλήλους δαχνετξ 
2 ως 

καὶ κατεσϑίετε, βλέττετε μὴ ὑττὸ ἀλλήλων ἀναλωϑῆτε. 10 λέγω 
δέ, 7σινεύματι ττεριχτατεῖτε καὶ ἐπειϑυμίαν σαρχὸς οὐ μὴ τελέ- 

7 ς Χ Ἂν» Ἄ 9 - : Χ ἀβς "ἢ ἀπὸ ΙΝ δὲ 

σητέ. ἢ γὰρ σὰρξ ἐπιϑυμεῖ κατὰ τοῦ τινεύματος, τὸ δὲ 
- - ᾿Α ΄- 2 ᾿φ 5] 

χινεῦμα κατὰ τῆς σαρχός" ταῦτα δὲ ἀλλήλοις ἀντίχειται, ἵνα 

μὴ ἃ ἂν ϑέλητε, ταῦτα ττοιῆτε. 18 εἰ δὲ πνεύματι ἄγεσϑε, 
2 γ ἐν ν ΄ Ν ΚΝ ΚΦ ΟΣ - 

οὐχ ἑστὲ ὑττὸ νόμον. 19 φανερὰ δὲ ἔστιν τὰ ξργὰα τῆς σαρ- 

χός, ἅτινά ἐστιν μοιχεία, πορνεία, ἀχαϑαρσία, ἀσέλγεια, 
20 εἰδωλολατρεία, φαρμαχεία, ἔχϑραι,, ἔρεις, ζῆλος, ϑυμοί, 
"] - ν᾿ , « ᾽ὔ ΓΟ ς ΄ ’ 

ἐριϑεῖαι, διχοστασίαι, αἱρέσεις, 21 φϑόνοι, φόνοι, μέϑαι, 

15 ἐαϊτῖηορ, Β υπὰ ΟἹ, [αἰγυῖποΡ. 11 Μ|ιί 10 δία ἰγ Α οἰπ. 
{40}1}} Α, ἰαυ]αῖν Βὶ απὰ ἀϊθ ΒοΥαΒΩΟΌΘΥ ΜΘΡΘΩ οἱ --ὸς ἵνα; ἃ116]π θυ 
δῦ Οἤπ6 ΖνΥΟ161 ἀοὺ. Ἰπαϊοαν νοῦ ἄθιη ἐαίβαο!] 0) γουπαηάθηθη τὶομίν, 
Ὑ16 5". ΙΧ, 2 Ὦναβ ἰσαναινμία, 5ατ- πὶ μὰ ἰαγθίη 15, οἱ ὈΠ]πα5. ρα ΔΉ8. 
γᾶ. 20 ὑνιββίαββϑιβ Β, ὑγιβύαββϑιβ Α. 

14 ἴῃ 12ν18] ἐν ὑμῖν ΤῸ ἀο ρ Απαργβὶ --- (610. --- ἀϑ(Ὁ1]]6 ἃ] 
πληροῦται ὉΒΕΟΚΙ, 10 γε --- πεπλήρωται. --- ἴπ Ῥαμπμα} ἐν τῷ -- 
[610 ἴῃ 16 1Ὁ τς. 15 ζαϊνῖπο}} χατεσϑίετε ,ἴμν Ὀοβομυ!αϊρι᾽, τὙρ 
» ΟΠ 6118; ΘΌΘη80 ψ|6 Ὑ 1 Π]ὰ βούζοι ἃ 6, ἱπδοοαβαῦβ᾽ ΔΙΔΌΥΒυ., ΟΥἸπα πϑ 18 
ἄἀθη. ΘΙ ΡΘΗ] ΘΠΘαι ΔιβάσιοἸς ἂπ 416 58[6110 408 ὈΙ]]Δ]ΙΟΘα. 10. 91] συρθδοίχί, 
ἀϊθηΐ Ζὰ οἰ π]ο ὑπηρ' ἀρ. Δ οΥἀθγιηρ᾽, 5. χὰ 1 Ο. 1Υ̓́, 56. 117 πὰ] δέ οὔθν 
γάρὺ 19 Πογϊπαββ:8)} μοιχεία δῖα, ΒΚῚ, ἃ οὔρ, ἀποῖ ΕΟ, ἀθον ἴπὰ Ρ]ὰ- 
τὰ], Μῖν 8116 ΓΟ]ρομπάθῃ ψγοσίθ Ὁ18 ἔρεις --- [6}0, 20 Πα 50018] ἔρεες Ὁ 
529 ΕΚ ΌΚΙ, τ νρ --- ἔρις. -ττο 41]}] ζῆλος ΒΌΤΕΡῸΟ --- ζῆλοι. --- Ὀϊτο- 
ἀθῖπ05} χιροβοίχυ, πολ ΠΠ Ο, ΧΙ, 20, νρὶ. χὰ ἀἴθβθὺ βίθ]]6. 
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Καμπθῖηβ., ΘΆΡΔΙΤΟΒ., ἢ} Ραΐὰ σΆ]ΟΙΚο Βαϊ, Ραῦοὶ δαγδα θὰ 

ἰχυὶβ 5γ6 7ὰ [παγδααθ, μαΐθὶ Ρὰϊ βαΐα βυα]οὴ]ς ὑδυ)απ 8 Ρὶα- 

ἀδησαγά]οβ ΟἹ Ρ8. ΓΒ] 5. πὶ γαὶγραπα. 22. 10 ἀκγὰη ἈΠΙΏΪΠΒ 

ἰδὲ {παρνὰ, [ἌΠΘΡΒ, σαν Ρὶ, ἀΒΌΘΙβηθὶ, 5616], Ὀ]ΟΙ͂ΡΟΙ, σα]δα- 

θοὶηΒ, 38. ααῖτοὶ, οαΠΟθΆΪη5, ΒΥ Κη6ὶ; Ὑἱρτὰ ΡῸ ϑυδ οῖκα 

ηἶβὲ Ὑἱδορ. 34 10 Ραϊοὶ βίη Χυιβίαιιβ, [Θἰ κι βοῖη υὑϑηγαμ6- 

ἀππ τὴ ὙΠ πο πὶ 78}} ᾿πιϑίπιη]. 
95 Φαθαὶ Πθᾶτη ΔΒ Πλἶη, Δημηΐη 18} σαρροαπι. 20. ἢἱ γα 11"- Ἰαϊ Κι] 

Ραϊτηὰ ἥαπίαϊ, ἘΠ85 Π580. ᾿ΒΠαΙ απ ἀΔη8, Τ580. ἴῃ ΠΘΙβὰ γἱ- 

ΒΔ Π6ΔΠ8. 

ΥἹΙ, 1 ΒΙῸΡη] 5, 1.081 ραίαιαϊ δα τηδηπ ἴῃ ΠΥ128] 1η15- 

βοάθαθ, 188 ΡὰϊΪ ΔΗ ΘΙ Δ Π8 ΟΡ Υβύ]α 10 ρᾶπᾶ ϑγ8]ο Ἰαηἃ ἴῃ 

χῶμοι, χαὶ τὰ διμοια τούτοις, ἃ πιρολέγω ὑμῖν χαϑὼς καὶ 
χεροεξῖτιον, ὅτι οἱ τὰ τοιαῦτα πράσσοντες βασιλείαν ϑεοῦ οὐ 
χληρονομήσουσιν. 22 ὃ δὲ χαρπὸς τοῦ πνεύματός ἐστιν 
ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μαχροϑυμία, χρηστότης, ἀγαϑοσύνῃ, 
χείστις, 28 πραότης, ἐγχράτεια, ἁγνεία" χατὰ τῶν τοιούτων 

οὐχ ἔστιν νόμος. 34 οἱ δὲ τοῦ Χριστοῦ τὴν σάρχα αὐτῶν 
ἐσταύρωσαν σὺν τοῖς παϑήμασιν χαὶ ταῖς ἐπιϑυμίαις. 

95 Εἰ ζῶμεν πνεύματι, πνεύματι καὶ στοιχῶμεν. 26 κιὴ 

γενώμεϑα κενόδοξοι, ἀλλήλους τσιροχαλούμενοι, ἀλλήλοις 
φϑυονοῦντες. 

ΥἹΙ, 1 ᾿χδελφοί, ἐὰν προλημφϑῇ ἄνθρωπος ἕν τινι 7τα- 
ραπτώματι, ὑμεῖς οἱ πινευματιχοὶ χαταρτίζετε τὸν τοιοῦτον 

21 ἴδυτααῖθα Μαββηιάημ, Ἤργπθ, ἴδυγαιὶ ρα ΑΒ υπὰ ΟἹ,; ἐαυχαῖβαῃ 
Ξ-- ἀϑετεῖν, παραιτεῖσϑαι. ἰαυ͵απᾶδηβ Α, ἱαραυ͵απάδηβ [τ σαίαυ)απ- 
ἀδῃ5 Β. 22 {γαρνα Β, ἴγῆαρνα ΔΑ. απ 05 Α υὑπὰ Μαββιήδπῃ, [1645 Β 
πὰ Πουπθ (π]ο ῦ ππιροκοηχί, 61,)). 20 ἢδυίαϊ ἀὰ8 ΑΒ, Παυξαπάδπηβ Ο1,. 
ΥἹΙ, 1 διηάβαϊῃναμᾶβ (1,0. ΧΧ, 21) --- αἰβαϊ ῃγαπᾶβ Β ππᾶ αἷθ Ποιδιβ- 
Εθθεσ. ἴθὰ1 Β, 104 Α (ἀπο 1,0. ΧΥ͂ΙΙ, 9). 

21 πιλυγρτα} φόνοι -- 1081} δῖα Β΄", --- 11] χαί --- [681 517 
ΒΡΟαΐ νξ. 28 βυϊκηθι] ἁγνεία Ὁ ΕΕΟ ἀοἐρ τς -- ἴθ]. 24 Χυϊβίδυβ] 
τοῦ Χριστοῦ ΘΕΡΟΚΙ, τὸ νς --- τοῦ Χριστοῦ ᾿]ησοῦ. --- 5618] αὐτῶν 
Ἐσέρ τρξ Δὺρ Αγηθτβὲ --- 9081, 25 Ἰραπ δῃτηῖη)] ζῶμεν πνεύματι --- 
ΒΕΡΟᾶερ τς πνείματι ζῶμεν. 26 Παυία!} χενόδοξοι, νρ]. 1 Ο, ΧΙΠ, 4 
βαυήαι περπερεύεσϑαι. ΥΙ, 1 7601] ἐών (Κ) οὔθ ἐὰν χαίῦὺ Ὀϊ6 
ὈΩΤΘΡ ΘΟ] τη 55176 βίγισίασ, σχοπῶν πο ὑμεῖς, δύ Ὑ ΟΥ̓ ΙΟΝ πδο θα μτιί. 
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ΔΏΠ.ΪΠ ΑΔΓ ΘΙΠ5., ΔΠἀβαΙ ΠΥ ΠἋ5. ΡῈ 5108}, ἴθ] 18} μὰ 81- 

Β81Ζ8 1. 2. ἸΖΥΆΓΟΒ Τ880 ΚΘΙΠΡΟΒ ὈδΙΓΙΡ, 18} βγῶ πϑ.Ὁ]161Ρ 
ὙΠῸ} Χυϊδίαθβ. 8.10 1081 βιρκοὶρ ἤγὰθ γα γἱϑᾶηῃ πἱ γαϊμΐ 

γἰβῶ 5, 515. 51101η {ΓΔ Ρ] ΠΥ ΖοίηΒ δύ. 4 10 γϑιυβϑὺυ 561 51]- 

ὈΪη8 Κιιβαὶ Πγδη) 2}, 18} Ρᾶπ ἴῃ 518. 51101η μνοί]}]ὰ παραὶ 

78 πὶ ἴῃ ΔΡΑΥΔ μη: ὅ ΠΥΔΙ]Ζαἢ δ Κ σνθϑὰ ὈΔυγβοίη θα]- 

ΠΡ. 6 ΔΡΡᾶμῃ φϑιηδίη]αὶ 88 ἰαἰβ δ, γαῦγάα Ραμ 1815] Πα 1 

ἴῃ 4|1α]π οοάδιη. 7 πὶ γδῖγ θὰ] 8112] 81, ρα πὶ ὈΙ]αἰκαᾶὰ, 

ΙΔ ηηδἃ ΔΚ βαύθὶ 584110., βαύα 18}} 5η6 1010; 8. πηΐθ βϑ8θὶ 8810 

ἴῃ Θἰκα 56] 8178, 8 ΡΠ ΠΊδ ΘΙ Κα 1811 5Π6ΙΡῚΡ τἱαγθίη, Ὁ 

ἐν πνεύματι πραότητος, σχοτῶν σεαυτόν, μὴ χαὶ σὺ σεει-- 
ρασϑῇῆς. 2 ἀλλήλων τὰ βάρη βαστάζετε, χαὶ οὕτως ἄνα- 
σεληρώσετε τὸν νόμον τοῦ Χριστοῦ. 8. εἰ γὰρ δοχεῖ τις εἶναί 
τι μηδὲν ὧν, ἑαυτὸν φρεναττατᾷ. 4 τὸ δὲ ἔργον ξαυτοῦ δο- 
χκιμαζέτω ἕχαστος, χαὶ τότε εἰς ξαυτὸν μόνον τὸ χαύχημα 

ἕξει, χαὶ οὐχ εἰς τὸν ἕτερον᾽ ὅ ἕχαστος γὰρ τὸ ἴδιον φορ- 
τίον βαστάσει. ὁ χοινωνείτω δὲ ὃ χατηχούμενος τὸν λόγον 
τῷ χατηχοῦντι ἐν πᾶσιν ἀγαϑοῖς. 1 μὴ πλανᾶσϑε, ϑεὸς 

οὐ μυχτηρίζεται" ὃ γὰρ ἂν σπείρῃ ἄνθρωπος, τοῦτο καὶ 
ϑερίσει" 8. ὅτι ὃ σπείρων εἰς τὴν σάρχα ξαυτοῦ ἐκ τῆς 
σαρχὸς ϑερίσει φϑοράν, ὃ δὲ στείρων εἰς τὸ πινεῦμα ἐκ 

8 Ρυρίοῖρ Β, Α υπϊρθβου!οῖῦ (πο (5.101. Ῥαρ ΚΡ). ναϊπὲ ΑΒ, 
γαὶπίβ ΟἿ., 5185. 81101ὲ {τὰ} β]ιημδυΖοθῖπθ ἰδὲ, Δ ἂχ τὰπᾶθ β1ῖ 511 0ὰπ τ8]8- 
[οπ45 δῦ, νρ]. Τιῦ. 1, 10 Ἰαίοπάδηβ φρεναπάται. 4 πὶ 80} ἴῃ Α, [6}}0 
4180 πίομύ (61.). ὅδ Ὀαυροῖη Β, θδυγοίη Α, Ὀδιάθ ἔουτηθη παν ϊοτ, [τ 
θαυ μι ΒρυΙο ῦ ΔΠἃ ρυγάϊ; Ῥᾶυτοὶ ὙΘΥΡΊ]ΟΘηΘ. 5100 πιϊῦ ραΥΘὶ, Β,κδα πὶ, 
ὨδΔιΠ6Ι, Καυχθὶ ὑπ Ὑὔγαθ οἱη δοθοῦν Ὀᾶιγβ γοχϑιιβδθύζθῃ. 0 ρσοάαδίπι 
ἃ ἢ} Α, οἴπο [Ὀ]ρ πα 65 15 ((45{1ρ].). 1 5810 Β, 581}}}0 4, θὔθηβο 8, 
γρὶ]. 11 Ο. ΙΧ, 6. βαία Α, βαΐυμβ Β υπᾶ ἀϊθ ΠοΥδυΒΡΘΌΘΥ. 

2. ὨΒ[11010] ἀναπληρώσετε (ΒΟ ἴ0 γρ) οὔοθγῦ ἀναπληρώσατεϊ 
8 ᾿γὰ νἱβᾶη] εἶναί τι, δ ϑο μοι θ πνου βίθ!]πιμρ; Ὑρ 586 Δ] ἃ 6589᾽. --- 
πὶ γαϊῃὺ γίβαπα8)] μηδὲν ὧν, νρ]. χὰ Μο. ΥἹΙ, 15. ὕμοι {πὰ β]διιδυζθὶῃβ 
8. σὰ ἘρἈ. ΙΥ͂, 22, 4 ἴῃ 515 5811011] εἰς ἑαυτόν, 65 ἴθμ]ῦυ μόγον. --- 
ΒΆΡ41} ἕξειν [αβϑίθ ψα]ῆ]α δαἀπιονίαίν, ὈαϊΡ βαστάσει 818 θοβύϊητμι οἱπ- 
ἰχοίθμαο 1[0]ρ6. θ ραχηδῖη)αὶ χουνωνγνείτω ,ΠᾺ00 ρϑιμθι Βα", --α ἴῃ 
8]1αἴπὶ ροαϊτ} ἐν πᾶσιν ἀγαϑοῖς ,ἴη 4116. σαύοπ οὔθτν,, ἴῃ 8116π οἀξοσπ ̓ν 
ΤΑΠΟΥ ,(ἄἀοΥ {6116 τιϊῦ 8116 0]01 ρυΐθοβ᾽. 1 τοᾶππῷ} ἄνϑρωπος ἴῃ δρυγοὶ- 
ΘΠ ΘΠ θυ (6 1] ὰηρ. 8.18} ὙΟΥ ΒΠΘΙΡῚΡ ἰδὲ Ζ ἶτμα] χιιροβοίχί, ἀὰθ ουβίθ τη8] 
δ ἢ ἴῃ Ὑρ. 
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58 6] 5810 ἴῃ ΔΒΤΪη, τι8 ΔΒΙηΪη 8} ΒΗΘ ΡῚΡ ΠΙθαϊη Αἰ ν θη ῃ. 
9. ΡΡᾶῃ μαΐὰ σοῦο ἰδ) πὰ 8 πὶ γα ὶν αϊπια ΒΟΥ ΔΒ; ἀπθ 

αὐ τη6] βγοβαΐα 5η ρθη πὶ αἰπηδυϊαὶ. 10. Ρᾶμπὶ πὰ Ραπαοὶ 
τὰ] θα πι., Υἀπ κ]αὶ θ᾽ νἱρτὰ 1188, ΡΊβραμ γἱρῦὰ 8ν6- 

588. ΔῈ ΘΙ Δ]. 

Ἰαμὰ ᾿ἰχυὶβ Ὀϊμγαϊΐαη, οἱ ἤγθῖ ντακὰ ρα] ΟἿη5. Χυδύαιιβ πὶ υἱη- 
πδῖηἃ. 18. πὶρ Ρᾶῃ βυύθρᾷι} μὰ] ἰΖθὶ ὈΙπγαϊἑα πὰ] 5114, νἱῦοΡ 

[αβίαπα, ἃκ υἱἱθίηα ἰχυ18 Ὀἰπηαϊΐδη, 6ἱ ἴῃ ᾿χγαιδιητηδ [ΟἸΚἃ 

πὶ ’ ’ Ἁ ἌΔΕ Ν Ν᾿ Ἁ δι 

τοῦ τινεύματος ϑερίσει ζωὴν αἰώνιον. 9 τὸ δὲ καλὸν τειοιοῦν- 

τὲς μὴ ἐχχαχῶμεν" χαιρῷ γὰρ ἰδίῳ ϑερίσομεν μὴ ἐχλυόμενγοι. 
γ ᾽ ς Ν 2, Ψ -. --}ὔ Ν 2 Ν Ν 

10 ἄρα οὖν ὡς καιρὸν ἔχομεν, ξργαζώμεϑα τὸ ἀγαϑὸν τύρος 

σπιάντας, μάλιστα δὲ πρὸς τοὺς οἰχείους τῆς τιίστεως. 

11 Ἴδετε πηλίχοις γράμμασιν ὑμῖν ἔγραινα τῇ ἐμῇ χειρί. 
’ Ὁ γα 2 

12 ὅσοι ϑέλουσιν εὐτοροσωπῆσαι ἐν σαρχί, οὗτοι ἀναγχά- 
ζουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσϑαι, μόνον ἵνα τῷ σταυρῷ τοῦ Χρι- 

-» 39 

στοῦ μὴ διώχωνται. 18 οὐδὲ γὰρ οἱ “τεριτευμημένοι αὐτοὶ 
’ Ἵ 2 Ν ,ὔ Οὐ ὦ ,ὔ ο! 

γόμον φυλάττουσιν, ἀλλὰ ϑέλουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσϑαι, ἕνα 

ἐν τῇ ὑμετέρᾳ. σαρκὶ καυχήσωνται. 14 ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιτο 

9 5πϑῖβδιῃι) δ} ἃ, πιοῃύ βηθῖρα (61,). αἰπιδυϊάαὶ ΑΒ, υἱομί 
αἰτηδϊπααὶ (61.), γρ]. δῃά τηδήδῃ, πιιοΐδῃ. 10 ραϊαυθοῖπαὶ ΑΒ, Α υμἱῦ 
τἀϊτίθπι δ᾽. 8ΠῚ 50}1185. 11 ᾿χυὶβ ρσϑιπθ]4α ΒΒ τὸ ΘΒ ΕῸ ἃ 6ρ᾽, ραχηθ]1άδ 
ἰχυὶβ ποῖ ἔ τυρὶ ἴπ ἀθῃ ἄρσγιρθη Πδηάβοητυ. βίθηΐ ὑμῖν νοῦ γράμμασιν. 
12 Βδιηῖδῃ Α, βαπιΐαπὶ Β. νυτᾶΐα ἃ, νγακα ΒΒ, γουρὶ. 11 Τιμι. 1Π|, 11. 
18 πῃ βᾶπ Β, πὶρ βᾶῃ Α. ἱζϑὶ Β, 'ζθ Α. 

9. δ π|61 βυθβαία) χαιρῷ ἰδίῳ, ἄθου ἀθῃ δοοὺβ. 5. ζὰ Μύ. ΧΧΥ͂ΙΙ, 1. 
- πὶ αἰτηδυῖϊά41}] μὴ ἐχλυόμενοι , Θὰ ὙΪ’ ποῦ οτιπδίίθπ᾽ 46 ὙΝ οἰίδ. 
10 Ραμάᾶθ1] ὡς, νρ', ἀππι᾿; βαπᾶρὶ οδιιβα] 5. σὰ 7}. ΧΙ], 85. --- νϑυγκήαπι] 
ἐργαζώμεϑα -- ΑΒΣΙ, ἐργαζόμεθα, νοὰ Τιὅθ6 [4180 ). ἄμγοι ΟΡρΘΓΔΠΊῸΣ 
(ν] ΘΙ πη θ ἢν ΟΡΘΓθη 1) ὕθοτγβοίζί. -- - ὈΊβμαη}] μάλιστα, δέ [6Ἀ}6. ---- βυθβδῃβ 
Βα]δυθοῖπαι} τοὺς οἰχείους τῆς πίστεως; 50:68 ἀιιοῖ ΒΙκοῖν, 11, ἃ, τηἱύ ἀαίίν. 
11 541] ἴδετε, 50 ΠῸΣ ΠΙΘΙ, βϑοπϑύ - Ἰδού, ἰδέ; ΗΪ1ν. , θ6ο6᾽. --- Ἀγ ]οῖ- 
Καῖτη θΟΚοΙα}] πηλίχοις γράμμασιν ,τύ Μῖθ ργόββοι Βυομβίαθοπ᾽ οὐοΥ 
ὙΤαϊ Ὑγ0 10} ἸΔηρθπι Ὀγϊοῖο᾿ δ 12. βδῃηδηῃ 518] εὐπροσωπῆσαι ,οἴποη σαίοθη 
ΒΟΒοῖη Βαθοπ᾿, γρ ,Ῥ]Δοοχο᾽, ροὔβ0}}) ΔΌΟΥ , 5101) 56108ι ροίΆ}16π᾽, γοΙρῚ. 
ΟΟ]. ΠῚ, 22. τηδηπᾶπι βατηαπάδηθ ἀνϑρωπάρεσχοι. --- οἱ ὮγΘὮ] μόνον 
ἵνα, ΔΟν Θ᾽ μθπᾶθ τγουίβίθ]πηρ; ὕθου ἤγθὴ αὐαιθ᾽ 5. σὰ ῬΆΏΠ. 1, 21. 
18. βυθβρδι}]} ,Ἰοάοομ᾽ Ζυροβοίζί, --- αὶ ἱζϑὶ Ὀἱπιαϊξαπαί 51)4 οἱ περίτε- 
τμημένοι ΒΙ ΕΘ ἄορ --- οἱ περιτεμγόμεγοι. 

Βεγηλατάς, ΜαΙῆΙΑ, 91 

εὐ ει ἢ τὲ δ κυ ς πα νον ων ψαι 
ἀπ" ΟΝ δρῶ βϑ" νὴ . 

11 ὃ] Ἀν] καὶ ὈΟΚΟΙῚ ἰχυῖβ σ 6] 18, τη] ηδ] Ὠδη Δι. 1ν τς 15 

12. βγὰ ᾿πὰπᾶραϊ 506 ΥἹ Ομ Βα Πι]δ 518. ἴῃ Ἰοδῖκα, βαὶ πᾶὰ}- (ΔΒ) 
᾿ 



482 αδ]αίου ΥἹ. 

Ἡγορδῖηϑ. 14 1Ρ 1215 ΠῚ 51]81] ΠγΟρδη [ἢ ἢ] γα ηὐαὶ πἰθᾶ ἴῃ 

σϑὶρΊη ἔγΔΌ] 5. ὉΠΒΔ118 [6818 Χγβίδαβ, β8 17} βᾶ δὶ Τ18 ἴα ]γ- 

ἤγαβθ ἈΒΠΥΔΙΏΙΡ5 δῦ 18} 1κΚ [αἰ ναθ. 1 πἀπΐθ π1ἢ Ὀἰτηδιῦ 

γαὶηὺ δῦ ΠῚ} ἰδαταῇ }}}1, αἰ πἰὰ]ὰ ραβκαῖθ. ΤῸ 18} 5γἃ τηδπᾶ- 

δ 5076. ᾿12Ζ8] ρσαγδι 6181] ρα] ἰβύδηϑ 51π4, σαγαῖῦὶ 8η8, ἴπ 

718} Δ δ10, 18} ὃἃπᾷ [βγ861α οἜΡ5. 5 117 βδηδηΊ 8 ἃυραϊ 6 

ΩΪ ἰηβηη [18 σ8Π5]41, πηὔθ ἴἰς βὐακίηβ [{Πἀ]1 8 ὉΠ58118] 

Ιοϑ815 [Χυϊδίαα8] δηδὰ [ΘΚ πη ΘΙ Πδιηηγδ Ὀ8118. 18 δηδίβ ἴτὰυ- 

ἢ1η5. ἀΠ58118 [6815 Χυϊβύααβ. τὴ] ΔΠΠηΪη ᾿σγδγδιητηδ,, ὈΥΟΡΙΪ8. 

ΔΥΉΘΠ. 

θὰ Οἰδ]αὐϊμη αϑίδαῃ. 
θὰ Οδ]αἰ(πι ρϑηη611}0) ἰϑῦ 5. Βυμηδὶ. 

- τ ν γ - - - ἷ, ς - ) - 

χαυχᾶσϑαι δἰὶ μὴ ἕν τῷ σταυρῷ τοῦ χυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χρι- 
-- τὶ 2 Ν Ε 

στοῦ, δι᾿ οὗ ἐμοὶ χόσμος ἐσταύρωται χαγὼ χόσμῳ. 1 οὔτε 
γὰρ περιτομή τί ἔστιν οὔτε ἀχροβυστία, ἀλλὰ καινὴ χτίσις. 
16 χαὶ ὅσοι τῷ χανόνι τούτῳ στοιχοῖσιν, εἰρήνη ἐπ᾽ αὐτοὺς 

Ν 2Π Ἁ γ Ν Ν Ψ Ν ῳ ον -“ω -- 

καὶ ξλδξος, χαὶ ὅπ τὸν Ισραηλ τοῦ ϑεοῦ. 11 τοῦ λοιποῦ 
κόπους μοι μηδεὶς παρεχέτω, ἐγὼ γὰρ τὰ στίγματα τοῖ 

, τ τον ) - - γ - ΄ , , 
[κυρίου γιιῶν Ιησοῦ [Χριστοῖ] ἐν τῷ σώματί, μου βασταζω. 

“ - 2 »Ὃ᾿ ω ω 

18 ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν ]ησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ πνεύ- 
ω ) δ 

ματος ὑμῶν, ἀδελφοί. ἀμήν. 

14 ἴπ πὶ ναϊμίαϊ Α, πὶ ἴῃ ναϊῃίαὶ Β (ΡἈ1]. 1, 20). ρα]ρὶπ Β, ρμ8]- 
σἴμθ Α Οὔπθ ρονᾶθγυ. [στην ἃ, ἔδιστηγαιβ Β. ἰϑὺ ἴπ ἃ ἅδον. ἄθυ Ζ6116, 
γοπ Δ} 1Κ δὴ {τὺ ἀ8Δ8 Τυτϊπο ὈΥΠΟΠΒυοΚ νὸμ Α οἱη. 15. πὶ - πὶ Α 
ΠΪῈ - πὶ (1,0. ΧΙΥ͂, 85) Β υπᾶ ἀ16 Βοταιϑθροῦοσ. 17 γ80}1Π5 ὉΠΒΑΥῚΒ [68815 
“Χυϊβίαιβ Β τηῖῦ Π:ΒῸ (οἤηθ ἡμῶν ἃ 6 Ατηρυβῦ), [6818 ἃ τπυῖῦ ΑΒΟτῇ πὶ; 
65 ἰδύ 4150 Β πϑοὴ δἴπϑὺ ᾿αΐ. 41161160 1ῃὐου ρο] τ. Ὁ πίθυβομσ. Ὧᾳα 6α- 
Ἰαὐϊπι σϑιηθὶῖρ ἰδ 8 Βυτηδὶ ἃ τἰΐξ ΒΞ2ΚΙ,, ἔθη! ἴῃ Β. 1265 οἰπροί]ατη- 
ταθτίο ἰδϑύ ϑυ]οβοῆθῃ, 

14. ἴῃ αἱ γαϊμία}} χιιροβούζί. 16 ἀηΐο π1}} οὔτε γάρ Β 5γτ -- 
ἐν γὰρ Χοιστῷ ᾿Ιησοῦ οὔτε. 10 ρα]αϊδίαῃβ 5ϊπ4] στοιχοῦσιν ΛΟΙΏΒΕ 
ααορ Απιῦγτϑι --- στοιχήσουσιν; ἀἴο5. υῦγαἀθ γΧ01 ἴον ἀαγοῖ ἄθπ Θοπ]απο- 
ἔν ρϑρθῦθῃ βϑῖῃ. [117 δυραϊ49] χόπους, φοποί. ραγεδ. Ιῃ ἄθῃ [ο]ροπάθῃ 
πγοτίθη δονγοϊ μη ἄθ νου δ  ! πῃ ρ". ---- Β:8.15]81] παρεχέτω; Βϑπβ]δῃ γ0Π 
ἀυηκΊοῦ δρβίαπητηιηρ, παν ΠΪ6 1. --- β(8 ΚΙ 8] τὰ στίγματα, οἱοαί 1068 τηδ]ο- 
σαπι., αὐὰ0 ῬΥΟΡΌΟΥ ΟἸὨ σι ϑῦμ πη) δαβθϊπι1 ἀ6. ἋΥ οἴίο. Ὁπίοτβο τίνι, θυ ἀδ- 
Ἰαξϊτι ἀδίδ } πρὸς Γαλάτας ἐπληρώϑη ΠῈ ἃ 6 (οΧρ]1ο11), ἀπάθυθ οὐδὸς κ, 
ἐπιστολὴ πρὸς Γαλότας α. ἃ. 



Αἰρ βία! ῬαΥ Δ 
ἀπ Αἰταϊδίππι ἃπαϑίΟἱβ. 

Ϊ, 1 Ῥαγ]ὰβ ἀραυβίαι!πβ Χυϊδύαιιβ [Θϑπ}8. ΒΡ] νἱ]]Δη 

ΘῈ ΡΒ Ραϊπὶ γ πὶ Ραϊπὶ νἰβαηαδηι ἴῃ ΑἸΐαϊϑοη 741} ὑυρρνδῖηι 

ἴῃ Χυϊβίδιι [θϑι. 2. διηβὺβ ᾿ΖΥ18 18} σαν αὶ] ἴγ8Π| σα ρα αὐ] . 

ἘΠΒΔΤΔΠ8 18}} {ἸΔ }1Ππ 165 Χυϊϑίδι. 

8. ῬΙΌΡΙΡ5 σα Ρ 184} αὐΐὰ [Δ] 15. Ἰη88715. [6515 ΧΥΙΒύΔΙΒ, ἃ --- 1 (Β) 
1261 σαβὶαβια ππΠ5 ἴῃ 8114] ΡΙ ΡΟ Ιηδὶ ΔΠΤΘΙ 8] 1ῃ ΠΙΠ]Π ΔΙΠΙη- 

ἀαΐπλ ἴῃ Χυϊβίαι, 4 βνᾶϑυθ ρϑυ!]α ὉΠ55 ἴῃ ἱπηη1ἃ [ΔῈ] 

Πρὸς Ἐφεσίους. ᾿ 

Ι, 1 Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ Ιησοῦ διὰ ϑελήματος 

ϑεοῦ τοῖς ἁγίοις τοῖς οὖσιν ἐν Ἐφέσῳ χαὶ πιστοῖς ἔν Χρι- 
στῷ Ἰησοῖ. 2 χάρις ὑμῖν χαὶ εἰρήνη ἀπὸ ϑεοῦ πατρὸς 

ἡμῶν καὶ χυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. 
8 Εὐλογητὸς ὃ ϑεὸς χαὶ πατὴρ τοῦ χυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 

Χριστοῦ ὃ εὐλογήσας ἡμᾶς ἐν πάσῃ εὐλογίᾳ πνευματικῇ; ἐν ᾿ς θ υλογῆσας ἡμᾶς ἕν Ζσαθῇῃ γι(ᾳ υματιχῇ ὌΝ 
- , - Ν [- - - 2 ΝΣ 

Ι τοῖς ἐπουρανίοις ἐν Χριστῷ, 4 καϑὼς ἐξελέξατο ἡμᾶς ἐν ἣν Ἂν 5. ὑοῦ 
κε ἐδ χα ΒΥ ΝΑ ΠΌΘΟΣ  Ἄρδθ  δολ ρ τιον Φηνν αυλσ ξεν ᾿ ΑΡΝΩΝ 

“δὲ 
γοπιὶ ἘΡΒΘΒου συ] ἰδέ τὰν 1.., (Υ͂, 29 ---Ί, 8) νϑυϊοτθη. Αἀ θπηΐ- Ἢ ἡ 

πιάτο, ΤΕ 9-: δ Τα γεξεδα. ἯΤ,. 9... 18.5.18} 10 1}... 
ΤΥ, 6. ΙΥ͂, 11 ---Τ, 11. ΥἹ, 8 --- 24; ἀορροϑὶῦ νουμβδηᾶθῃ .ϑύ 4180: 1, 1 -- 
11, 20, ΠΤ, 9 --ΤΥ, 6. ΤΥ, 11---ΥΤΥ͂, 8. ΥἹ, 9 ---19. Ιπ Α π(θμξ ἀἴθβοσ 
Ῥτΐοῦ γὸῦ ἄθπὶ δὴ ἀΐθ Οα]αίοσ. ἔὐθϑυβομυ: ΑΟ αἰἱριθίαυ]6 Ῥαγίαθθ ἄὰ 
ΑἸδαϊδίατη δπδβίοαρ, Β ἀὰ Αἰδαϊδίαμη ἀπαϑίοαθιθ. 8. ἴῃ δ]]αὶ Β, 8πᾶ 811] 
Α, ν͵Ο] ὑπ πού ἀγθῖπηα] 10 Ζὰ βθίζθη; ἅΠη110ῃ βίῃ 1ΠΠ Ο, ὙΠ, 17 (πιὰ- 
πᾶσ ἅπα ΡῖΖΑΙ {γα θ γα1) ἅπα σου ΘΠ Θπάθπι ἴῃ ρθη Ρ6γΆ1101. 4 υπ518 ἀκὴν 
Β, τ'π8 Δ. νοὶβ νϑίῃαὶ ΒΒ, υϑῖμαὶ Αι; γϑὶβ Καῆπ, Μῆηιθ ρυίθοι. ἡμᾶς τοϊρί, ἢ 
ΠῸΓ τοι ὈΘΥΒΘίΖΟυ ΠΟΥ ΠΓΘη (Υρ]. 12. 18) υπᾶ 6] ἴῃ Α ἀυγοῃ γθυβΘ θη 
08. {γᾶρναὶ Β, {ΠΑΡ ναὶ Α. 

Ἂ 

ὑθουβοισιι. Κοῖπθ συϊθοβίβοιθ οὔδγ αἰ πίβομθ πη ἀβομυ Ἔ βϑϊτηπιύ 
τοῖς Α οὔογ Β ἄβθοτθίπ; τὸ ἄρχεται 5190} ἀρογμαιρί ἢπᾶοί (Ὁ ἘΕῸ ἀοῖρ 
ΔΙΑ) Βίθῃξ 65 γόσᾶηθ. [Ι[ἰ,1 Χυϊβίαυβ [68118] Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ ΒΡῈ ἃ 6 ἃπὶ τὴς 

ςς Ἀπρχβί -- Ἰησοῦ Χριστοῦ. --- ἴὰ ΑἸΐαϊβοη] ὧν ᾿Πφέσῳ --- [61 Β1 β΄η1, Ἐὰν ἐὴδ 
Ε΄ ὔδον ἀϊο ἔοτπι 6, Ζχιι Π Ο. ΧΙ, 82. ᾿ 

91" 
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σαβαύθιη [αι γἤγϑιθ, οἱ 51] 1ηἃ 615. γϑῖηδ] 18} ὉΠΥΔΙΠΠΊΔΙ ἴῃ 

ΔηΘγ ΔΙ 7}] 15; ἴῃ ἔργα ὅ. ἰδαγαραγ ΤῸ ἀπ8 ἀὰ Β.ΠΙγΘ 

σϑαθαδὶ Ρ811}} [68 Χυϊδία ἴῃ πᾶ, Ὀ1 ΘΙ Καῖ π8] γἹ]} 18 561 18, 
6. ἀὰ Παχθίηδὶ γα] ραῖ8 δηβύδὶβ 561 Π81Ζ08, ἴῃ ΡΙΖαϊθὶ δηϑύθιρ 5 

γὰΒ ὍΠΒ ἴῃ βδιημηᾶ [Ππ01ὴ ϑαηδι 86] 8] ΠΊἃ, 17 ἴῃ ΡδΙΠΠΊΘὶ 

Βαῦδηη ἰδαυθαυπύ, [τ]6ὲ [τανϑαγηῦθ, ΡδΙγ} Ὁ]ῸΡ 15, ὈΪ σαθρθίη 

γα] ραβ δηϑία!ϊδ ἴθ, 8. Ροθὶ ταἰαγαθϑαθ σαπο ἀδ 'ἴπΠ ἀη8 ἴῃ 

8111] Παηαπροῖη 18} ἰτΟἀθῖη, 9. Καπη)]Δη ὉΠ515. τὰπὰ ΥἹ]]1Π85 
Β61η185, ὈΣ ΥὙἹ]Π1ὴ 8861 Δαταρα] ο Κα] σὴ 10 ἀὰ ἴδυϊα- 

σαροΊα ὉΒΓὉ]]61Π818. 11616, αἰζγα 5. ]]}]8 8118, ἴῃ Χυϊδίαθ,, ΡῸ 

2 - ᾿ ΞΞ Ἀν, - 2 

αὐτῷ πρὸ καταβολῆς χόσμου, εἶναι ἡμᾶς ἁγίους καὶ ἀμώ- 
- ) ’ - Ἄ 

μους χατενώπιον αὐτοῦ, ἐν ἀγάπῃ ὅ προορίσας ἡμᾶς εἰς 
ς , Ὁ - - Ὕ 9: Ὅν Ν Ν 2 , υἱοϑεσίαν διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς αὐτὸν, κατὰ τὴν εὐδοχίαν 

τοῦ ϑελήματος αὐτοῦ, 6 εἰς ἔπαινον δόξης τῆς χάριτος 
) -ῳ ῷ - - " -Ὁ - 

αὐτοῦ, ἐν ἡ ἐχαρίτωσεν ἡμᾶς ἐν τῷ ἠγαπημένῳ υἱῷ αὐτοῦ, 
γῳ 3 - 2 -ω 

Ἵ ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν ἀπολύτρωσιν διὰ τοῦ αἵματος αὐτοῦ, τὴν 
ἄφεσιν τῶν τταρατιτωμάτων χατὰ τὸ πλοῦτος τῆς χάριτος 

:ι - τᾷ -“ 

αὐτοῦ, 8 ἧς ἐπερίσσευσεν εἰς ἡμᾶς ἐν σπἀσῃ σοφίᾳ καὶ 
,ὔ - - 

φρονήσει, 9 γνωρίσαι ἡμῖν τὸ μυστήριον τοῦ ϑελήματος 
2 - Ν Ν 2 , «“ ,ὔ 2 Δεν νὰ 2 

αὑτοῦ, κατὰ τὴν εὐδοκίαν ἣν προέϑετο ἕν αὐτῷ 10 εἰς 
-- “ - 2 7 

οἰχονομίαν τοῦ πληρώματος τῶν καιρῶν, ἀναχεφαλαιώσασϑαι 

ὅ ἴῃ ἴπᾶ α (εὶς αὐτόν), ἰπ ἴτηπια Β ἀαπᾶ 416 Πογαυβρθῦοσ. 1 φΌΘΙΠ, 
Ὁ ἴῃ Β ὕδου (θυ χθ116. 9. Ὀὶ γἹ]ΠΠᾳῃᾳο[οΠ 5861 Γαυταρδ] οἰ Καϊάα ᾿πητῖᾶ, Βίθγχιι ἴῃ 
Α ἂπι τϑηᾶθ: ὃπᾶ Ἰθ Καϊπαὶ οὶ σανιδία ἴπ ᾿ἰπητηᾶ, ππρϑβομιοϊίο ἀθοτ- 
ἰγαραπρ 465 ἸαίθιΊβοθθη., ᾿υχία Ὀ]Δοϊ ἔπη ϑαππὶ απο ρῬχτοροβϑυϊύ τη 6ο᾽; 850 
Απθυϑῦ, βοπϑύ ,βθοχηάαμη Ὀοπαπὶ ῥ]δοϊδατη (ὈΘπθρ] οϊξασα) απο ῥῬτοροβιῖΐ 
ἴῃ 60᾽; ἴπ ᾿τηπη8 ρῬῃΐ ἄδππ δῇ ΟἸτϑύθθ, 10 74} Ρὸ (χαὶ τα), Α 78} Ρο, 
Β 164, υπά 50 61,, θγῃθ. 1ὴ6ὴ δυ|κ6] χυζιιβοίζθη, ἰκοπηΐθ 510}. Δ πῖομΐ 
γϑυβαομύ ΓΔ Π]ΘΩ, 

ὅ ἰαυταραταῖτο}} προορίσας; ὕδον αἴθ Δρυγϑιομθπὰθ βίγιιοῦαν γΟΓΡῚ. 
ΟοΥηρ ἴῃ ΖΔΟΠΘΥ5 Ζίβοην. Δ Ρ. 400 υπᾶᾷ α16 ἀοτύ δηρο  τύθῃ ὈΘΊΒΡ1010 
1 Ὁ, ΧΙ 11, ΜΙ, ἸΣ, 18. 1. Υ, 8. Μο, Υ, 80:. γυϊραία, γον 
βύϊπαγθ. 06. βαηδὰ βοιπαπητηὰ)] υἱῷ αὐτοῦ ΙΕ Ο 10 νρ Αὰρ' Ατηθτϑῦ --- 
610. 17 ἔγα!θύ γαναυγῃίο)] τὴν ἄφεσιν τῶν πιαραπιτωμάτων, ΔυνΘΙομοπᾶθ 
νου 6] ] Πρ. --- σὰ] 015] Ζιιροβοίχύ. πο 6, νρ]. 18. 8 ρᾷῃο 44] ἐπε- 
ρίσσευσεν, ,ω6Υ 580 Ζὺν ροπίρο᾽ (νρ]. 1 ΤῊ. Π|, 12. ρΆΠΟΙ πα. τϑΙ 10} 
νου ηἄθη 561} βδοπϑῦ., ον οαΐροη᾽, ῬΆΪ. ΤΥ, 11 σάπομ! 5 νυἱβᾶμ αὐτάρ- 
χῆς εἶναν πὰ βΒοη8ϑύ. 9. Καππ]απ] γνωρίσαι ἘΘ 'Ὁ νρ Απιργϑύ, αὖ πούαπι 
ἔαοογοί᾽ --- γνωρίσας. 10 πῃ πδοὸ} Ὧθ δοίίο: Γὔν 419 νογαπβία!απρ' θυ 
ΟΥ̓] Ωρ ἀογ χοίίοπ, 4105. ἴπ (Ἰιυϊδύο σΖυβαπιτηθπζυΐαθβοπ᾽; ἔδαγδραρρ]ἃ 



τ 
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᾿ἃπα ΕΠ πἂπὶ Δ} ΡῸ ἃμπὰ αἰγβαὶ, ἴῃ ἰππηᾶ, 11 ἴῃ ῥδιηπιθὶ 
δ]αὰὶβ σαβα αὶ γϑϑιπὶ Γααγα ραν θάδπαὶ Ὀὶ ὙἹ]Π]Πη ρα Ρ5. ΡῚ8. 8118 
ἴῃ ἃΙἸαὶπὶ νὰν Κ]αναϊπ8. Οἱ πηππὰ ὙἹ]]18 86 1}18, 12. 6] 51] ἰὴ 

ΥΘὴΒ ἀὰ δ Ζοὶπαὶ γα] θαι ἴθ, Ραὶ [Δα ἂν ΘΠ] πα Δ 8. ἴῃ Χυϊϑύδα ; 

18 ἴῃ ῬΔΠΙΊΘΙῚ 18} ἴὰ8., ΘΠ ΔΙ Β] Δ ΠἀΔη5. γα γα ΘῈ 108, αἰνδρ- 

ΘῸ]Ὶ σαηϊδίαϊθ ᾿χγ 208, ΡΔΙΏΠηΘΙ ΘᾺ] Δ] Δ 8 ρ΄ ΔΒ8]Ρ0]1 αὶ 
γΔῸΣΡῸΡ πη ΘΠ ΔΙ Γ8 βαηηᾶ Ὑϑὶῃη, 14 1161] ᾿ἰϑὺ νδαὶ 
ΔΥΌ]15. ἀπβαυ δ ἀὰ Δαν θα αὶ σα θ᾽ 61 15. ἀὰ Πα Ζοίηδὶ ν}]- 

Ραι8 18. 

Η “- » - Ἀ - ᾿] - 

τὰ πάντα ἐν τῷ Χριστῷ, τὰ ἐπὶ τοῖς οὐρανοῖς καὶ τὰ ἐτεὶ 
-" - υ ).. «ἂν γ Ν᾽ ἀπ Ἂ ΄ ω 2 

τῆς γῆς, ἐν αὐτῷ, 11 ἐν ᾧ χαὶ ἐχληρώϑημεν τιροορισϑέντες 
’ὔ - - - ’ - 

χατὰ πρόϑεσιν τοῦ ϑεοῖ τοῦ τὰ πάντα ἐνεργοῦντος κατὰ 
᾿ 1. - , 2 - γ Ν Ὁ ς - γ 

τὴν βουλὴν τοῦ ϑελήματος αὐτοῦ, 12 εἰς τὸ ξδίναι ἡμᾶς εἰς 
’ Ρ] - ’ - - 

ἔπαινον δόξης αὐτοῦ, τοὺς τιροηλπιιχότας ἐν τῷ Χριστῷ. 
Σ᾽ Ν - , - ἣ᾿ 

18 ἐν ᾧ χαὶ ὑμεῖς, ἀχούσαντες τὸν λόγον τῆς ἀληϑείας, 
Ν 2 - .- τ 

τὸ εὐαγγέλιον τῆς σωτηρίας ὑμῶν, ἐν ᾧ πιστεύσαντες ἐσφρα- 
"Ὁ -" Ὁ «ς , 

γίσϑητε τῷ πνεύματι τῆς ἐπαγγελίας τῷ ἁγίῳ, 14 ὃ ἔστιν 
Ν - - 3 ’ - 

ἀρραβὼν τῆς χληρονομίας ἡμῶν εἰς ἀπολύτρωσιν τῆς περι- 

ποιήσεως, εἰς ἔπαινον τῆς δόξης αὐτοῦ. 

ἘΞ ἘΥΠΙΘΒ Ρ πυη]η8... πὰ ΠΟΥ 2 Ἀ ὝΘΕΡΙ, ΖΜΟ, ΨΠῸ, 
14 ἱζεὶ Β, ᾿1Ζθ ἃ, πιοπέ 58δ6ὶ (61,)). ἃΥὉ}}8 ΑΒ, πίομύ δυθ]οβ (61). ραΐτοι- 
ἀοίηδῖδ, ἃ ἂπὶ τὰπαᾶθ σηϊβίδὶβ. 

(Ἰα΄. ἀἰβρϑπβαίο) αὔγέίςο ἄθτα σου ΒΟ 6 ΠΟΥΘΙ ΖΙ ΘΠ. 10 ἢ ἀπνθυβίδη ] 10} φΘὈ]16- 
θ6η βοῖπι; ἄθιη αἴίἽχα τ5[Ὁ1]]Π]Δὴ (ἀπο Πδ. ΧΙΠ, 9 π5[Ὁ]]}]ὰπ --- ὠἀνεχεζρα- 
λαιοῦσϑαι) Ἰιοσὶ οἷπ δ η] 196 οὐ]ᾶσιπρ |6ὸ α16 465 ΗΠ]ΘΤΟΠγΙ8. Ζὰ 
στυπᾶθ: ,πηϊγουβα Ἰτηγβίοτια οὖ ΟἹΏΠΪΒ αἀἰβροπϑαίϊο νοϑὑπβίαι!θ., ΠΟ Β0].Π) 
4088 1 θΥ]8 βΒ04 οἰϊᾶπὶ 4πᾶ6 ἴῃ 606]15 σοβία οϑῦ, ἴῃ ΟἸἾγιδϊ ῬΆΒΒ1016 
σοιηρ]οίατ᾽, 1,αἰ,, Ἰηϑέαυταγο᾽, ΗἼἸΘΓ. , τϑοδρις]αγο᾽. --- ἃπᾶ ΠΙΤΩΪπαχι} ἐπεὶ 
τοῖς οὐρανοῖς ΒΌΕΙ, --- ἐν τοῖς οὐρανοῖς, νεὶ. τὰ (0]. 1,230. 11 ΒΙααίβ 
βαβαῖ δὶ νϑβϑιπ}] ἐχληρώϑημεν 5ῖπ ΒΚΙ, ἢ νρ (βοτίθ γοοαῦϊ βυτηι8) Αταθυβύ 
(βου 50Π|05) --- ἐχλήϑημεν; ἄδ5 γουμουροπμοθᾶθ χαΐζ ἴθ}, δἴηπ 465 
ΘΟΕ ΒΟΉ θη. ὙΠ δ᾽ πὰ Ζαμ οἰροπίαιμηθ ((ἀοἰΐ65) ρϑιηδοηῦ πγουτάθπ᾽, --- ΡῈΡ5] 
τοῦ ϑεοῦ ΕΟ τὲ ΑἸηδτδέ --- (0810, --- ἴῃ δἹ]αΐτα 1 συρθδούχύ Π80}} 28. 
18 Ῥαιηπι61} ἐν ᾧ, ἐν {6}1{, τνοάστοι ἀϊθ 5ἰγυοίαν (ἐν ᾧ συϑοαρίψυ!γύ ἀδ8 
ἐν ᾧ χαί τὰ δπίαπιρ) ποῦ ὈΠΆΙΑΓΟΣ πὶχᾶ; χαί νοῦ πιστεύσαντες {610 ψῖθ 
ἴπ ΘΒΕΕῸΟ ον. 14. 1261] ὅ (αυῇ πνεῦμα Ὀοσῦρ1190}) ΑΒΕΌΟΙ, ἔ γρ Απιθυϑί 
ΑπδῚ Ατπρ --- ὅς. -- ὀ ραϊτοϊἀοῖπιαϊ5] περεποιήσεως, ἄς Μ.οίία ,ἀυ} ἀϊθ 
οὐ]όβαηρ ἄθβ οἱροπίυπιβ᾽, Η]ΘΥΘηγτηὰΒ , ΖῸΥ διιΒ] ὅϑιιηρ ἄθ8. ΘΥ̓ΜΟΥΌΘΠΘΗ 
οἰ σθηξατηβ᾽; σΟΙΒΟΠ : ,ΖῸΓ Ἰοβκαυ πη θυ γϑυβοποπαπρ᾽ (ρθηθύ. ΔΡΡοΟΒ.), 
πἀπᾶὰ ἀσπβοῖθοι βἴππ σὶθύ αἴθ ρῇοββθ ραηϊβίαϊβ, υογρὶ. 1 ΤῊ, Υ͂, 9. Υυ]ρ: 
οἷα τϑαρτηρέοποιι δάᾳυ δι 10}158᾽. 



480 ᾽ ἘΡΠΘΒΘΙ 1. 

πο Ὁ 18) 16 ΠΌΡΡ6 ͵ὰπ ἱκ, ρϑῃδαβ)δη 48 ἰσγᾶγα ρϑ]δα θθῖη ἰπ ἴγτασ- 

πὶ Ιοϑὰ Χυϊβύδα 16} ἔργα ἴῃ 8118 8 8 η8 ὙΘΙΠ8 η5, 16 ὑπ- 

ΒΥ ΘΙ θα πα. Δυπο ἴῃ ἰχγατᾶ, σα) πηα νυν] 48. ἴῃ ὈΙάΟΙῚ 
Ιη ΘΙ ΠΔ11|, 17 οἱ οΡ ἴγδυ] 18 ὉΠ58718 [6515 Χυϊδίδαβ, αὐ 
γα] ρα, οἹθαὶ ᾿Ζυῖὶθ ΔηΠμηδη Παρ ΘΙ η8. 180} ΔΗ Πα] Θ᾽ Π815 ἴῃ 

αὐ Κα} 78. Θ᾽ μι ηδ, 18. 1ηΠ]1π0148 δαροπα Πδίγ 18 ᾿ΖΥΔΙΊΒ, 

ΘΪ γ]ῦθῖρ 118 νὰ ἰϑῦ γθηὴ8 ΙΔΡΟΠΔ15. 18, ὨΥΠ]ΘΙΚα σϑΌΘ] γὰ]- 
Ρᾶὰ5 ΔΥΡ]15 15. ἴῃ γι ῃδῖη, 19. 18} γα αἱδγαβϑαθ 21 {Π|61}8 
τηδη 18 15. ἴῃ ὉΠ8 βδ1ηὶ σϑΙΔα ] 8 ὈΪ ναυγϑῦγα τηδῃ δα! 5 

- ΟἹ Ν ων 

16 Διὰ τοῦτο χαγώ, ἀχούσας τὴν καϑ’ ὑμᾶς πίστιν ἐν 
-ο 2 ΩΝ - τῷ κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ καὶ τὴν ἀγάπην εἰς ττάντας τοὺς 

2 - - 

ἁγίους, 106 οὐ παύομαι εὐχαριστῶν ὑττὲρ ὑμῶν, μνείαν 
ποιούμενος ἐπτὲ τῶν τιροσευχῶν μου, 11 ἵνα ὃ ϑεὸς τοῦ 

, ς - 2 - - κ᾿ Ν - 7 ,ὔ ς » χυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὃ πατὴρ τῆς δόξης, δῳὴ υμῖν 
- Ἢ 2 . Ψ - 

χευνεῦμα σοφίας χαὶ ἀποχαλύψεως ἐν ἐπιγνώσει αὑτοῦ, 

18 πεφωτισμένους τοὺς ὀφϑαλμοὺς τῆς χαρδίας ὑμῶν, εἰς 

τὸ εἰδέναι ὑμᾶς τί ἐστιν ἡ ἐλπὶς τῆς κλήσεως αὐτοῦ, τίς 
-»"- »-ὕ-΄7ν -Ὡ 5} - -Ὁ- 

ὁ πλοῦτος τῆς δόξης τῆς χληρονομίας αὐτοῦ ἐν τοῖς ἁγίοις 
Ἀ , ᾿ Ὁ ὔ ’ὔ -ψ 2 2 ᾿- ᾿] 

19 χαὶ τί τὸ ὑπερβάλλον μέγεϑος τῆς δυνάμεως αὐτοῦ εἰς 

ἡμᾷς τοὺς στιστεύογτας κατὰ τὴν ἐνέργειαν τοῦ κράτους τῆς 

15 ἔγϊαρυα Β, ἔγ]αρυα Δ. 16 ραχησπᾷ, Ἠθγπθ᾽ ραμλμα ᾿Ζγαγδ,; 
5, ἀπίθη. 18. ἱπ]ϊα14α Α, [πἸ 146 Β. ἴὰ8 ἴῃ Β δου ἀδὺ Ζβῖῖθ. Ἐνὶ- 
1εῖκα, Β ἀπ]θβουοι; Α υαπᾶ ΟΘἹ,, Ἡργμο Ἀν]θῖκα, Μαββιηᾶπη Ἀγ] ὍΠ, 
νγῶὰ8 ἀπο Τρρδίγοτα νϑυπιαὐοῦ (8. ππίθη), πἄμγοπα Τδθθ υἱοῦ ρ Ἀγ] ΕΚ 
γογβομιᾶρί, ἄθηπ ἃ παρέ βἰοὰ. πἰγρθηάᾷ ἂμ οἷη ἐσταργουὺ δηρομᾶπρε, ΥΘΊ]. 
δὰ 116. ΥἹΙ, 7. 19 ἴπ χη8, Α δῖ τπᾶθ ἴῃ 2018, ψὶ0Ὸ ΘΕ ἀθρ Διμθυϑύ 
μδΌθη. ; 

15 ᾿ἰἱδγαύδα ρϑ]αθοῖη}] τὴν χαϑ' ὑμᾶς πίστιν; νοι Ἰαίθῖπ. ἤάθπι 
γϑϑίγατη (γρ Ατηθγβύ Ηϊου), γνοβίσαμι ἤάθιῃ ἃ 6, --- Χγιβίαυ] Χριστῷ ὈΤΕ 
ἙἘ6Θ 46 -- 610, --- ἐπαρνα ἴῃ ἈΠ8πη8 βᾶπΒ5 γ᾽ 88] τὴν ἀγάπην εἰς πάν- 
τας τοὺς ἁγίους Ὀ1ΕῸ -- τὴν ἀγάπην τὴν εἷς π. τ. ἃ., τὴν εἰς πᾶν- 
τὰς τ. ἃ. ἀγ. 0 υπδνϑιθαπάβ ἃν} 1040] οὐ παύομαι εὐχαριστῶν; γοῖ- 
ἃπᾷοτίθ βὐγαοίαχ ; βοηδύ ψοσάθῃ αἴθ νοῦῦα 465 δι γθπΒ σθηδὰ ἄθπι ασ]θοῇ, 
ΘΠ ΒρΓ ομομᾷ οοπδίγαϊσί, {010 πὶ ᾿νοι]αϊἀθᾶσπι θ᾽] δπ5. (01. 1, 9); οἷπ- 
1Τη8] βίθμί ἄον ἱπῆΠηϊίν 1,0, ΥΙ, 45. Υρ]. Οογίηρ ἱπ ΖδοηοιΒ Ζοι βοῦν. Υ 
Ῥ. 429. --- ραιυπα)] μνείαν ὅϑδ΄᾽΄η ΑΒθ1ὰ -- μνείαν ὑμῶν; Πθγπθ Βαΐ 
8180 φᾷ 2 φγΎυπα]ο5. ᾿ἰζγᾶχα φυρθβθύζί. 18 6εἱ υἱύθὶρ 105] εἰς τὸ εἰδέναι 
ὑμᾶς. ἀ6 ,ἱ βοϊαι5 νοβ᾽, ΕῸ ἵνα οἴδατε. --- Ἀν8] τί (ΕῸ) οὐδθν τές ἡ 
-- Βν|6 Κα] τίς δῖα: ΑΒΗ1ΕΟ ἴ νρρὶ Απαρθυϑί --- χαὶ τίς, ἃ180 ποῦ 
Ἀγ] ΟΊ ΚΌΒ, 19 υἱαχαθδιιβ τιῖ Κι]01η5}] τὸ ὑπερβάλλον μέγεθος, ΘΌΘθΠΒ0 
11, 1 υὔαχαδθα χαθοῖπβ τὸ ὑπερβάλλον πλοῦτος πὰ 11 Ὁ, ΠΙ, 10. 



Ἄς τε ἢν, τυ ΒΩ 

 Ἐρδοβον Π. 487 

᾿ ΒΥΪΠΡΟΙΠΒ ἰδ. 230 βαϊοὶ σανδαγΐα ἴῃ Χυϊδίδα ὉΥΤἸΒ]8 8. ἴπἃ 
τὴ 5 ἀδυβραΐὶπι, ἰὼ} σαβαύα. ἴῃ [αὶ ΒΥ 0 561 πᾶὶ ἴῃ ΕΠ] Π ΔΙῚ 

21 αἴλτο 8]1 170. ὙΘὶ ΚΊ]6 Ἰὼ νὰ] ἀπ πη] 6 14}} τη ῃΐθ 181} {γ8}}}- 
πᾶβδῖγο 8} ]1]αἷΖ0 ΠΔΠΠ6 ΔΙ ἀα110 πὶ Ραύδϊ 6] ἴῃ ῬΔΙΠηδἃ 

αἷνῷ ἃΚ 8} ἰπ Ῥδιημμἃ ΔΠΔΥΔΙ ΡΠ, 22. 18} ἃ11ὰ αἰ πὶ δ 
αὖ τούπηβ πιὰ, 8} ἱπὰ αἰραῦ Πδι 10 αὐὰν 4114 αἰ ΚἸ]Θ5Ί0η, 
38. 86ὶ ἰϑὺ Ἰθὶκ 15, [Ἅ110 ΡῚΒ ἃ11ὰ ἴῃ Δ]]αΐπὶ ὉΒ[Ὁ]]]Δ Π 18. 

ΠῚ 1 48} ἰχγὶβ γἰβᾶπάδηβ ἀδῈ Ρὰη8. 588 ἀθαπτὴ 18}} [τἃ- ἃ -- 1 (Δ) 
ὙΌΣ ὐἰπ ἰχγαγαΐηι, 1 2 ἴῃ βαϊτηθὶ 811160 Δα] Ὀἱ ῥΡὶΖδὶ 

Ὁ] δὶ Ρὶ5. [αὶ πνασβ, ὈΪ τοῖκ γα] α}}18 Τα 8, ΔΏη8 ΡΪ8 
πὰ ΥΔῸΣΚ]Δ μα] η8. ἴῃ Βα ηυ ἀΠρΆΙ ΔΙ ΘΠ 18, 8. ἴῃ ΡῬα]ηθὶ 18ἢ 

ΥΘῚΒ 811] ἀβιηθῦμη 5. ΠΊ8Π ἰπ ᾿ϑὕππι ΘΙ ΚΒ. ὉΠ58}18, ὑδ78- 

ἰσχύος αὐτοῦ, 20 ἣν ἐνήργησεν ἐν τῷ Χριστῷ ἐγείρας αὐτὸν 
ἐχ νεχρῶν, καὶ ἐχάϑισεν ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς 
21 ἱπεράνω πάσης ἀρχῆς χαὶ ἐξουσίας χαὶ δυνάμεως καὶ 
χυριότητος χαὶ “ταντὸς ὀνόματος ὀνομαζομένου οὐ μόνον ἐν 
τῷ αἰῶνι τούτῳ ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ μέλλοντι, 22 χαὶ πάντα 
ὑπέταξεν ὑττὸ τοὺς σπτόδας αὐτοῦ, καὶ αὐτὸν ἔδωκεν χεφαλὴν 

ὑπὲρ πάντα τῇ ἐχχλησίᾳ, 28 ἥτις ἐστὶν τὸ σῶμα αὑτοῦ, 
τὸ πλήρωμα τοῦ τὰ παντα ἐν σπεᾶσιν στληρουμένου. 

Π, 1 Καὶ ὑμᾶς ὄντας νεχροὺς τοῖς σταρατιτώμασιν καὶ 

ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν, 2 ἐν αἷς “τοτὲ ττεριεττατήσατε κατὰ 
τὸν αἰᾶνα τοῦ χόσμου τούτου, χατὰ τὸν ἄρχοντα τῆς ἐξου- 
σίας τοῦ ἀέρος, τοῦ τινεύματος τοῦ νῦν ἐνεργοῦντος ἐν τοῖς 

υἱοῖς τῆς ἀπιειϑείας, 8 ἐν οἷς χαὶ ἡμεῖς τιάντες ἀνεστρά- 

φημέν σπτοτε ἐν ταῖς ἐπιϑυμίαις τῆς σαρχὸς ἡμῶν, ττοιοῦντες 

22 «ἅ1ῖὰ (1) Δ, 411 Β ππᾷ ἀϊθ μογδιβρθθογ; σάντο νϊγα τηθὶϑῦ ἀυγοἢ 
4114 οὔδτ δἱ]αΐα σρϑθῦθη. αὐ ἰοἴμπθ ἃ, υὖ ἐοίμμη Β. 11, 2 [αϊσνδιβ 
Α (τοῦ χόσμου), Β υπᾶ αἰ ΠΟΥΔΙΒΡΘΌΘΙ δἰνὶβ, ἀὯα5 Ὑἱἀθυβιπηὶρ δύ ἀπᾶ 
ὙΓΔΠΣΒΟΠ ΘΙ ΠΟ Δ118 ΘΙΠΘΥ ΡἼΟΒΒ86 Ζὰ 8161 οπίβίαπα, βιπαμπη ἃ, ϑβϑυσπιὰη . 

20 ραβαίϊ} ἐχάϑισεν --- δῖη ΑΒ κχαϑίσας. --- ἷἴπ Ὠἰπηϊπατα} ἂν 
τοῖς οὐρανοῖς Β --- ἐν τοῖς ἐπουραγίοις (ἴῃ οδθ]οΒ(1 05), 5. ΟΌθπ 8. 
ΤΙ, 1 ἱχγατγαῖτα] ὑμῶν ---- 6810 15 ΚΙ... 2. υπῃρα]αυθοὶπαὶβ] τῆς ἀπειϑείας, 
ὮΪΟΥ Μ|6 ΟὉἹ], 1Π|,.6 εὑ ἀπείϑεια πιϑοῖ θη ΠΘΆΘΥΘη , ἀρ ΠΟΥβᾶμ᾽, (ΟΥ̓ σού. 
ἀυβάτιοκ πῖρ 1αἴ, αἰ Παθπίαθ᾽ ἀθ νῷ Ατηρυβί. 



488 ἘφΠΘΒΟυ Π. 

ἄδηβ Υἱ]]δηβ [οἰ Κὶβ 18} σαηηϊθοηθ, [811 γϑϑιπ] Υἰβύαὶ ὈδΥ πᾶ 

Πα 2158 5ΥΆθΥ 6. 18} βᾶϊὶ δΔηβᾶϊαῖ; 4 1ν οσἋΡ φραβθοῖρϑ υ᾽βδη 8 
ἴῃ ΔΙΙΠΔΠΔΙγ ΘΠ, ἴῃ ΡΊΖΟΒ ΤΠ ΠΔΡΌΠΒ ἢ] Ργο5 ῥ᾽ Ζαῖθὶ {]0 8, 

ἼΠ8, ὅ 8) νυἱϑαπμαδηϑ8 ἀη8 ἀδαρδη5 [αν δα  ὐὴ τ] ΡΟ δα να δ, 
πΠη85 Χυϊθύδα --- [ ϑηϑύδ! 510} σαηδϑιἋ81!} --- 6 18} Πρ ]761- 
514 18} τηϊρραβαῦαα ἴῃ ΒΙΠΪ πα ἀδ1η}] ἴῃ Χυϊδίαι. [688, 

7 οἱ δἰδιρ]αι ἴῃ 8141Π| βαϊη ἃπαραροδη 61) αΐΔΥαΒ5 Θ᾽ ΘΙΠΒ 

διηϑῦδ!5. 561 Π8 1208 ἴῃ 56]61ηὴ ὈῚ ὉΠ5 ἴῃ Χηϊδίαθ [68. 8. αῃὖθ 
δηϑύδὶ 50 ρϑηδϑι 4841 ρα] οΔΙΔαθοῖη, 180} βαῦα Πἰ ὰ8 1ΖΥ]8, 

Ἀ ,ὔ ων Ν ᾿ - ὑρο τὸ Ν ΞῚ ’ 

τὰ ϑελήματα τῆς σαρχὸς χαὶ τῶν διανοιῶν, καὶ μὲν φύσει 
, ΠᾺΡ τὸ τ Ὁ Ὑε αν τΕ ᾿᾿ ς ν ᾿ “ ἊΝ 

τέχνα ὀργῆς ὡς καὶ οἱ λοιποί" 4 ὃ δὲ ϑεὸς στλούσιος ὧν 
» γη) Ν - Ν εν, [4 Ἔν Ὁ 10 ᾿ 
ἐν ἐλέει, διὰ τῆν τ“τολλὴν ἀγαπν ἣν ἠγάπησεν ἡμᾶς, ὅ καὶ 

ὄντας ἡμᾶς νεχροὺς τοῖς παραπτώμασιν συνεζωοπτοίησεν 

ἡμᾶς τῷ Χριστῷ -- χάριτί ἐστε σεσωσμένοι --- 6 χαὶ συνή- 
- --} ἸἿΣ 

γειρεν καὶ συνεχάϑισεν ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ἕν Χριστῷ [ησοῦ, 
7 ἵνα ἐνδείξηται ἕν τοῖς αἰῶσιν τοῖς ἐπερχομένοις τὸ ὕττερ-. 

- - 2 - - 

βάλλον σπιλοῦτος τῆς χάριτος αὐτοῦ ἐν χρηστότητι πρὸς ἡμᾶς 
ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ 

- - »"- - ΡῚ 

τῆς πίστεως, καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, ϑεοὺ τὸ δῶρον" 9. οὐχ 

8 νἱ]]ᾶαπθ, Α πη ταμπᾶθ Ἰυδέμηβ, 80} νο]υρίαίθ8Β ἴπΠ 46 ΑἸΠῸΓΥ 
Απλρυϑῦ. γϑϑῦτα ἃ, γίϑιμπι Β (αταροκϑηνὺ 61.). Ππαίιῖ5. (ὀργῆς) 61, ἀπ Μᾶβ5- 
Τ8Πη, Α μαίϊσζθο (--- μα], γοὸῦ ἐοϊρθπᾶθμπι βυᾶϑυθ 6] 5 8118), μπᾶ 80 
Ηδγπο; Β μιαίϊ5 τη δἰπθπῆὶ ὨϊηΖιροίϊίρίθπ ΖΘ μθη, 106 ΡΒ, ΙΘΟ,, δ. Ατὴ 
ταμᾶθ παῦ ἃ υϑϑαίθί παὶ ὈΣτιρΚαΙ 415. οὐκ ἄσυπρ σὰ υἱδίαὶ θᾶγπᾶ Παἰ1 218. 
ὕΠὈ Θ᾽ αὐταρῖταὶ νρ]. 1.60 Μίϑυϑυ Ὁ. 278, ἄθυ' 65 πιὶύ ρυίθοι. εἴργειν Ζυβᾶτα- 
τηθηδί6 11. 4 ραβροὶρθ Β, ραῦὶρβ ἃ, υρὶ. χὰ 1 Ο. ὙΠ, 9. πιδηδρομῃβ Α, 
τηϑηᾶροὶ Β. ἔγ]αρνοβ ἀθοῃ Β. ΡΙΖαῖθὶ Δ, ἴῃ ΡίΖαϊοὶ Β ἀπ 416 Πουιδι8- 
σΘΌΘΥ, οὔποθ ρϑνᾶμι, νρ]. σὰ πη. ΧΎΤΙ, 26. ὅ 510} Α, και Β υπὰ 
ΟἹ,, ν]]]ΠἘκατ]]οο ἅπάθυαπρ ρΡῸπ 405 γοσδιβρθῃθ πάθη ἀπ8. 6 τη]βυτντγοὶ- 
δια 4} τη ρραβαίάα Α, ταὶ βυτντθίβι 81 14} τοὶ Βραβαύααι Β απᾶ (1,, ψ1}}- 
ἸάσΠ9 6 ἄπαάοταπρ πο} ροαΠαΒ1 64]. 1 αἰάϊτη ΒΒ, α]ἀαΐτη Α. 8 510} ΑΔ, 
8170} Β υπᾷ ἀΐθ᾽ ΒοΥΔΌΒΡΘΌΘΥ. 4 

8 γἱδίαὶ θᾶγπα] φύσει τέχνα --- δὶπ ΒΚ τέχνα φύσει. 4 ἔ]Π]ΆΡνγ085] 
ἀγάπην Ὁ1ΕΟ ἄορ --- ἀγάπην αὐτοῦ. ὅ ὍΙΘ ἘΠΥΘρΡΟΙ τ 55]ρ06. ΡΥΊΘΟΉ. 
βίγαοίυν ἰδ ΟΠ] 0 0} ]θἀουρορθθθη.. πϊρρδαίνια, ἀπ8] συνεζωοποίησεν 
ἡμᾶς ἘΞ 6 νᾳ (βαθαῦ) ΑἸπρὺ Αὐπθυϑύ Δπὰρ' --- συνεζωοποίησεν; ὑπ8 "ΠῚ 
Ὑ00] π80}} ἄοιη 1,α΄. συροβοίχί, --- ἀπδία!}] χάριτι. ὉΤΕΡῸΟ 1 νρΡρ' Απιρυϑί 
οὗ χάριτι. 6 ἴῃ Χυϊβίαιι 16568}} ἂν Χριστῷ ᾿]Πησοῦ --- [0810 ἴῃ ΕῸ ρ. 
7 1650} ᾿]ησοῦ --- [610 ἴθ ΤΕ ἃ ὁρ. 8 5 120.18] ἐξ ὑμῶν --- ΠΕ 
ἄορ ἐξ ἡμῶν, οθοπβο ὉΤῈ ἃ 6 νόσποῦ ἐσμέν. --- αἷς, 150] φιιροβοίχί, Απιθυϑύ 
» (οι Θπῖπὶ ἀομῦχη οϑὺ᾽. ᾿ 
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ἃΚ οἵ Ρ5 οἷθα ἰδῦύ; ὃ. πὶ 8 γνδυυβύναηι, οἱ ἢγὰβ ἢἱ ᾿γοραϊ; 

10 ἃκΚ 15. βῖπιι ἰαπὶ, σαβκαρδηαὶ ἴῃ Χυϊδίαιι [θ8ὰ ἀπ ναυγϑὺ- 

γὰμῃ σοὐαϊηι, Ροοὶ ἰδατασδιηδην ἃ ΟἽ Οἱ ἴῃ βαϊη ραρρἰΠ]δ. 
11 ἀαρΡθ σαιηπποὶρ Ρβαϊθὶ 18 Ρίπ 08. 516 ἰπ Ἰοῖκα, βαὶ 

πϑ ἰ ἀ π8. ἘΠ᾽ γα πὰ] {ΠῚ ΡῖΖαϊ πη] ἀοη Ὀἰπηαϊῦ ἴῃ ἸΟΙ Κα 

παπαπνααγ ἢ, 12. ἀηΐθ γΘΘῈ} Ρᾶῃ ἴῃ [ΔΙ ΠΔΙΠ]Π]ὰ Π]6 1. πῈ} 

Χυῖβῦθ {τὰ θ] αὶ ἀϑηηθ δ [ΒΥ 6118 18} οαβύθ 5. σα] ὑγαιιβο 8, 

6} πὶ ΠΡ Π8 18} ροἸἀΔ]δι881 ἴῃ Ἰηδηαβοᾶδὶ, 18 1 πὰ 

ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται" 10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν πτοίημα; 
χεισϑέντες ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαϑοῖς, οἷς προη- 
τοίμασεν ὃ ϑεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς ττεριττατήσωμεν. 11 διὸ 
μνημονεύετε ὅτι ὑμεῖς ποτὲ τὰ ἔϑνη ἐν σαρχί, οἱ λεγόμενοι 
ἀχροβυστία ὑπὸ τῆς λεγομένης περιτομῆς ἐν σαρχὲὶ χειρο- 
ποιήτου, 12 ὅτι ἦτε ἐν τῷ χαιρῷ ἐκείνῳ χωρὶς Χριστοῦ 
ἀπηλλοτριωμένοι τῆς σιολιτείας τοῦ Ισραὴλ καὶ ξένοι τῶν 

. διαϑηχῶν τῆς ἐπαγγελίας, ἐλτιίδα μὴ ἔχοντες καὶ ἄϑεοι ἐν 

10 βἴυσπη Α, βιΐθτη Β ὑπ 416 ΠΟΓΔΌΒΡΘΌΘΥ, --- ροἄαϊτη; Α 8ηὶ τὰ παρ 
ΡΙαΡοϊραῖτη, 11 ἄυρΡο; ἃ Βαίίζθ ἀὰῦ}ὈῇὈθ, οἷῃ ἢ ἰϑδί τδαϊσί. 5β1116 ἴῃ 16ῖΚὰ 
ΒΒ, 5'πη]6 γθ5Ὲ} ἴῃ θα ἃ ὑπ ἨθρΥπΘ; γνΘΒῈΡ Βοῃοιηύ βρδίθυου Ζιϑαίζ Ζὰ 
Βοίη; ἢ ΑἸὴρυβύ , 4] Ὁ] θᾶπο οΥγαῦβΒ σοηΐοβ ἴῃ οαΥπ6᾽, Βουϊαπαίίαμιβ Ὀ6] 
Δὰρ (βαθαΐί.) ,«αὐοᾶ 8Δ]1]αυᾶπᾶο νοῸ8 γα 5 ρϑηίθβ ἴῃ οατπθ᾽. ΟἹ, ρἱδύ ἰντ- 
{πη 110} 415 Ἰοβασύ γοῃ θ: 51|1216 ἴῃ ἸθΙΐζα συ θΡ. βδὶ πδιηπί απ Δ 0 Β, 
πἰοῃΐ παιηπάδηβ (61,). 12 πὰ} Β, πὰ Α. Χυϊδίᾳ Α, Χυϊβίαυ Β ἀαπά 6Ἱ,, 
Ἡθγηθ. συάδ]δυβαὶ Α, ρα Ιδυβαὶ ΒΒ ὑπ ΗθΥΠ6. 

10 δΚ 18] αὐτοῦ γάρ, 5. δὰ ὅπ. ΧΥ͂Ι, 221. 11 15 Ρίιάαοβ 511|16] 
ὑμεῖς ποτὲ τὰ ἔϑγη, ποτὲ ὑμεῖς τὰ ἔϑνη, ἀθποϊομθπᾶθ μου] υπρ, 
1)48 γογδιβρομοπᾶθ ὅτε πὶγὰ ἀυτοῖ ὅτε ἴῃ γοὺ8 12 ΜΙΘΩΘΙ δι ρΘΠΟΤΉΠΊΘΗ : 
ἀυχο πἀπία (14. τηϑὶδῦ ααομπῖαμ) γα αἴθ βίχασίαν ὈΠΚΙΔΓ. ---ὀ πὉπὈϊπηδία- 
η81}] ἀχροβυστία, 5.ὄ χὰ ΤῸ. Χ, 2ὅ. -- Βἰζαϊ παιιηϊάομ Ὀἰπια1] τῆς λεγο- 
μένης περιτομῆς; ἄοτη ἀἰθοΥβούζου βοῃ ϑθίθ Πϊ6., ψ|10 ῬὮ1]. 1Π1,|.2 Ὀοὶ Ρὸ 
βατηαϊΐδποι, Ῥίθαα γοΥ, ἀδῃοΥ 416 ἰθταϊπῖπα Ρ᾽χαὶ πιηπάοιι, νρ]. ΟὙϊπηπὶ 
ὅτ. ΤΥ͂Β Ρ. ὅ91. Ζαμη ποχηϊπαίν Ὀϊτηαϊξ Παπᾶπναυσηΐ νϑυρ]οιού Τιῦθθ 
Μο. 17, 10 ραβαίὰ ἴτητηὰ πᾶπηο Ῥαϊίσιιβ, 5. δ 9} 95}. ΧΙΠ, 18 785 νοροϊᾶ 
ΤῊΙΚ ΔΙ Βασοῖβ 14} ἔγαυἤἾᾶ. 12 Ρβᾶπ], ἀδηηα]5᾽, συροδβούχι. --- ἰπ Ἰαϊ παιητηα 
1614] ἔν τῷ χαιρῷ ἐχείνῳ ὈΒΕΚΙ, νρ --- τῷ χαιρῷ ἐχείνῳ; ἄορι ἡπᾶοί 
ΒΘ ἴπ ὈΙΒΥ ΘΠ Ζιροϑδοίζί, τ 1 Τίμι. ΥἹΙ, 15. ---ὀ υβηηοέ15] τῆς πολύ- 
τείας ,ἄἀον Ὀὔγρουβοπαι᾽, 1α΄. ,ἃ Θοπνουβαίϊοηθ᾽ (Ὑϑι] ΘὮΥ}); πϑηιοῦ ,γαμ- 
ἀ61᾽, νεῖ. ῬΏΠ. 1, 27. --- ραμαϊίο ἐταιδίο!5] τῶν διαϑηκῶν τῆς ἐπαγγε- 
λίας; βοῦ. Ὀπιροκοηντέ. , ἄογ νου ποϊββαηροη ἄθ5. ὈΠπαηΙ5505᾽; ΑἸ, Ρ616- 
ΒΥΪΠΙ ΡΥΟμ ΒΒ: 0 η15. ἰθβίαιηθηίονιη". ΕΟ ἀϊορ ἔίροπ αὐτῶν ἴηι. --- ἴῃ 
ἸΠΆΠΕΒ0441) ἐν τῷ χόσμῳ -- ΕῸᾷς ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, ἃο᾽ νρθυ, ἴῃ 
Ποῦ τπηυπᾶο᾽, 
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581 ἴῃ Χγίβδίδιῃι [688 718, 10.261] 511210 γὙΘΒΘῸΡ ἰδῖγτᾶ, γϑυμθὰΡ 
Πθῆγα ἴῃ Ὀ]ΟΡὰ Χυϊδίαθβ. 14 88 ἃ ἰδὺ οΆΥΔΙΤΌΙ ἈΠΒΔΥ, 

5861 σαἰαγίαα Ρὸ Ὀὰ αἀἃὰ 5811 18} Προ αἸγ α]ὰ [Ὧ}05 σἂ- 
ἰαῖγαπαβ, 10 Π]αρνα, ἃπα [οἰκα ϑϑίηϑιητηδ Υἱῦορ ΔΠΔΌΌΒΠ6 
ΘΔ 8161 η1π| οὐδ 8, 6ἱ Ρ8η8 ὑγδπβ ΘΆΒΙΚΟΡΙ ἴπ 515 5110 1} 

ἀαὰ ΔἸ ΠΥ τη π᾿] ΔΙΊ] Τη8Π γὙϑα Κ] Δ ηἋ8 σαγ ΔΤ], 1 16 18} 
σα ἼΡΟάΘαΙ ρῬη8. Ὀδη5 ἴῃ δἰπδηημηδ, ἰΟἸκα σαρᾶ ΡΤ σα] Θ8Π, 

αἴβΙ Δ μη 8 Π]αργὰ ἴῃ 5315. 51101η. 117 180} αἰπηδη 5 γ]]ΔΙη  Υ] 8, 

ΘΆΥΔΙΓΌΙ 12 Υ18 70.261 [ΔΙΥγἃ., 18} ρϑΥδῬῚ Ρδὶπὶ 1261 ΠΘΠΥδ, 
18 πηΐθ ρα] πὰ ΠΔΡδΙη αὐσαρο ὈΔ]0Ρ8 ἴῃ δἰηδιητηδ ΔΠΙηΪῃ 

ἀὰ δὐίϊη. ἢ 

τῷ χόσμῳ: 18 νυνὶ δὲ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ὑμεῖς οἵ ποτε 
ὄντες μαχρὰν ἐγενήϑητε ἐγγὺς ἐν τῷ αἵματι τοῦ Χριστοῦ. 
14 αὐτὸς γάρ ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν, ὃ ποιήσας τὰ ἀμφότερα 
ὃν χαὶ τὸ μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ λύσας, 1 τὴν ἔχϑραν, 
ἐν τῇ σαρχὶ αὐτοῦ τὸν νόμον τῶν ἐντολῶν ἐν δόγμασιν καταρ- 
γήσας, ἵνα τοὶς δύο χτείση ὃν ξαυτῷ εἰς ἕνα καινὸν ἄνϑρω- 
σον σιοιῶν εἰρήνην, 16 χαὶ αἀττοχαταλλάξη τοὺς ἀμφοτέρους 
ἐν ἑνὶ σώματι τῷ ϑεῷ διὰ τοῦ σταυροῦ, ἀποχτείνας τὴν 
ἔχϑραν ἐν ἑαυτῷ. 17 χαὶ ἐλϑὼν εὐηγγελίσατο εἰρήνην ὑμῖν 
τοῖς μακράν, καὶ εἰρήνην. τοῖς ἐγγύς, 18 ὅτι δι’ αὐτοῦ ἔχο- 
μεν τὴν σιροσαγωγὴν οἵ ἀμφότεροι ἐν ἑνὴ πινεύματι πρὸς τὸν 
πατέρα. 

14 τιὶρρατγαϊνααα]α ; τηϊαραταϊγααα]α Α, τὐὶρραταανααα]α ΒΒ ἀπᾷ ἀϊθ 
ΠΘΥΔΌΒΡΘΌΘΥ ; ἱ 8415 Ὀϊηάθνοοδὶ δηΐβρυϊομύ ἀθὺ Δπδ] ΟΡ γοπ τη] 081085, ρὰ- 
βἰϊροάβ, δυχίρανᾶθ, ἃ ψ|6 ἴπ ραγαανα]ἀδπαᾶβ, νρ]. σὰ Μί. Χ, 258. 16 δἵ- 
Βα παπαθ ἃ, δίβ! μπ5 Β. 17. 1χϑὶ. ΒΒ; 126..Ἀ,, 

18 ναυσθὺΡ ΠΘΒΥΔ] ἐγενήϑητε ἐγγύς ὅϊπ ΑΒ ἢ γ Αγηθυβύ --- ἐγγὶς 
ἐγενήϑητε. 10 ΠΩ τὴν ἔχϑραν, ἀρροβιῥίοπ χὰ τὸ μεσότοιχον. --- 
σατολάοίηἶτα} ἐν δόγμασιν, ἃιοῃ γρ' ΠῸΣ ἀθογθῦϊβ, ἄθυ ἀθουβθίζου. ἱπίου- 
Ῥχρύσίθ 4180: ,1πᾶάθιη σ᾽ ἀἂ8 ρϑβϑοίζ ὅθ σϑροίΐθ ἀυγο βθῖπηθ βαύζι ρθη 
Δα ΠΟ), ἜΌΘη80 ΗΪΘΓΟΠΥΤΊΙΒ: , ργαθοθρία Ἰθρα]1α, ΘΥΔΠΡΘ]1ο15 ἀορηιαῦϊ θὰ 
οοχηπηαύαγι θ᾽, ΑἸθχδύ , ἸΘΡΘΠῚ ---τ ΘΟΒΒΆΥΘ ἰᾶτη [π|85810΄. [αὶ Α (πιομύ ἴπ Β) 
180 80} 86 Πᾶτησηδ, ᾿π θυ ριιηρῖσῦ; ΘΌΘΗΒ0 (6110 Ατηθυϑδύ οἷθ οὐ τηράϊαπι ρᾶ- 
τἰθίθπι πηδοθυϊᾶθ 501 65 ᾿πΙΤ οἰ 88. 1 ΘΟΤΠΘ 51ι8᾽. -τ-ο ἴῃ 518 51101η] ἐγ 
ἑαυτῷ ῬΕΘΚΙ, ἴὸ τς --- ἐν αὐτῷ. 106 ἴῃ 58 5101] ἐν ἑαυτῷ ἘῸ ἴΐ γρ 
Απηδτθὶ -- ἐν αὐτῷ (850. τῷ σταυρῷ). 11 ΒαναῖγΡῚ] εἰρήνην (3) -- [810 
ἴα ΚΙ,. -- Ζὰα ἄρῃ ΘΠ ράϑομθη γο]αυ νβαύζθη. 71.191 [αῖγτα, 1Ζ261 πῆγα νρ]. 
ἘΡἩ. ΤΥ͂, 6 »ῸΡ 5δϑὶ υἱὰν δ]]αῖπι ὁ ἐπὶ πάντων, 11. ὙΠ, 15 5861 Πα 
(μα 081) πὶ πιαπαρίζο, Βῦ. Χ]]Π, 2 ραϊζιιθαπ Ὦγαὰ 5171 υἱ]]ὰ ρα 5, βαΐθὶ 
520} 761 ρΆ]Θ Καὶ Ρ 16} βία μη; ἀμάθυβ γουῃᾶ]ῦ 65 510} ῬὨ1]. 1, 17. 1720. 
ΧΥΠΙ, 81 νὸ ἄδϑ υθυθαπι ἃιι8 πϑομδίου πᾶπμθ 2ὰ οτρἄᾶμπΖθοι ᾿ἰϑύ, 
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19. δαὶ πὰ ὰ πὶ 51}0} ρσαβύθὶβ 18} ἃ] Κα] ὰ], ἃΚ 51} Ιαἰκεῖο 
σα ΔΓ ΡΊ] 5 Ραϊμὶ γθὶ δὴ 78}} Πρ  ἀ] Δ 5. ΡΒ, 20. ΔΗΔΌΙΠΙ- 

γα] ἂπὰ ογπηΔυναἀ αι ἀραιβύδα!]θ. 18} ργδαΐοῦθ, ἃὖ γἱβδη- 
ἀπ Δαϊαμἰβίϊη ναὶ δύαθίαϊηα 51101ηὴ Χυϊδίαι Ιθ81, 21 ἴῃ 

Ραμηηθὶ 811 σα μγ)]0 σαρα Πα γα ῃ86 10 ἀὰ ἃ1}} γνϑῖμδὶ ἴῃ 
ἔγαθϊίη, 29 ἴῃ Ραμημθὶ ἰἃ ἢ 7115. ΤΡ ρ 718] 5118} ἃ Ὀδα- 

ΔἰΠδῚ ΡΒ. ἴῃ ΔΙΜΊΪΗ. 
ΠῚ, 1 [πὰ βίζοζοὶ γαϊῃύαϊβ 1κΚ Ραγ]ὰ8 θαπα]α Χυίβύδαβ 

1Θ8115 ἴῃ ἰζγαγα βίο --- 2 1081 βϑυθθᾶιθῃ Πδυβι θα ἴαα- 

ΥΑΡΑΡΟῚ ΟἽΡ5 δηϑύαϊβ 561 οἽθαπα ἰδ 1118 ἴῃ 1ΖΥ18, ὃ. απὖθ 
ὈΣ Δα Πα] πὶ σα καηηϊαα νὰ ΤηΪ8. 850 πᾶ, 8576 [ΔΤ αρδη6- 

19 ἤρα οὖν οὐχέτι ἐστὲ ξένοι χαὶ πιάροιχοι, ἀλλ᾽ ἐστὲ 
συμπτολῖται τῶν ἁγίων χαὶ οἰχεῖοι τοῦ ϑεοῦ, 20 ἐττοιχοδο- 
μηϑέντες ἐπὶ τῷ ϑεμελίῳ τῶν αττοστόλων χαὶ πιροφητῶν, 
ὄντος ἀχρογωνιαίου αὐτοῦ Χριστοῦ Ἰησοῦ, 21 ἐν ᾧ πᾶσα 
οἰκοδομὴ συναρμολογουμένη αὔξει εἰς ναὸν ἅγιον ἐν κυρίῳ, 
22 ἐν ᾧ χαὶ ὑμεῖς ᾿συνοιχοδομεῖσϑε εἰς χατοιχητήριον τοῦ 

ϑεοῦ ἐν πνεύματι. 

ΠῚ, 1 Τούτου χάριν ἐγὼ Παῦλος ὃ δέσμιος τοῦ Χρι- 
στοῦ Ιησοῦ ὑπὲρ ὑμῶν τῶν ἐθνῶν --- 2ῶ εἴγε ἠκούσατε τὴν 
οἰχονομίαν τοῦ ϑεοῦ τῆς χάριτος τῆς δοϑείσης μοι εἰς ὑμᾶς, 

8 χατὰ ἀτοχάλυψιν γὰρ ἐγνωρίσϑη μοι τὸ μυστήριον, χα- 

19 ΑἸΒΒ6Ι αὐτο ἸαΙκΚί]ϊο ᾿ἰϑύ ΔΕΥ ὮΪΘΥ ὈΘρΡΊΠπθηἂθ ΔΌΒΟΒαΙ ἴῃ Β 
ΔΘ ἄστοι 1 -Ξ 10 ὈθΖοϑιομηθῦ; ἀ1686 1006 2881 Κρησί ὙΙ, 10 ψιθάοσ. πὰ 
7α Β, πὰ Α ἰγγίπ! οι (7ὰ πὶ οὐχέτι). --- 8]7αἸκιιἾα! ; ΑΒ υπᾶ ΟἹ,, ἨθΥπθ 
ΔἸ] Κοπ͵αὶ, τυρὶ. ΒΟ. ΧΙ, 24. 1.6. ΧΥΗ͂, 18. 20 ΜΙ διδίμχῃνι... Ὀτιοῃῦ 
Α δ. 

“λυ τ 

ὶ 19 541] ἄρα, πῖομύ σϑπδῦ θη βρυθομοπά. --- 5110} ἐστέ (2) δῖπ ΑΒΟ 
ὶ θΈΡΟ τὸ νρ - [θι]ς. 20 δυμυχϊηϊβύϊπ νΑἰ]Πιβύαβίαϊπι} ἀχρογωγνιαίου οὗοΥ 

ἀχρογωνιαίου λέϑουν --- Χυϊρίαδα 1658}] Χριστοῦ ᾿Ι2ησοῦ δῖα: ΑΒΓ γρ 
ΐ Ατηὐχβί --- Χριστοῦ, ᾿Ιησοῦ Χριστοῖ. 21 σαρδί]οᾶα)] [αβδίθ ἄθὺ δὺ- 

ΒΟΏΥΘΙΡΟΙ 418 ῬΆΒΒΙΥ ππὰ δϑίχίθ θίπθη ραποῦ ἀμ ῃϊπίου ; ἀ1θ86. πα νῖ 616 ἃδη- 
ἸΟὴ6. 566 116 ΒρΡΥΘΟΠ θη ἀαῇγ, ἀ858 416 ᾿πὐουραποίϊομ. πἰομί γοπὶ ἀθθυβθύζου 
ΒοΥΤ το. ΠΠ|,1 ἴῃ Ῥίζοζοὶ γαϊῃύίαϊ8] τούτου χάριν; ΘΌθηδβο γψουύ 
ὧα5 τον ἀηκηώρίοπα ἀὰ5 ἀοπιοπδίγαιίιν Μί. ΧΧΥ͂ΙΙ, 46, ΤΠ Ο. ΧΙ], 8. 
Ἐρῃ. Υ͂, 6; νξὶ. δυσὰ Τιῦ. 1, ὅ, 16 ὈπΥθρο]ηιἄ851:58 5ύγιούαν (ἀο. ὈΘροη- 
Π6Π6 5812 ΙΓ πΔ0}} 46 οίί6 οὐδί τηῖῦ 14 νυ]  ο Υ Δα ρΘΠΟΙηπΊ0Π) δύ τγὄτί- 
116 ἢ ΒΘ ΘΠ α]ίθιι. 2 ΡᾺΡ5 δηβίαϊβ)] τοῦ ϑεοῦ τῆς χάριτος ΒΕΡαάορ -- 
τῆς χάριτος τοῦ ϑεοῦ, Ὀθὶ Απιθυβῦθθὴ (6810 τοῖ ϑεοῦ. 8. υπίρ0}] γάρ (Ε 
αἴρ) οὔθν ὁτιὴ ---Ὃο ἴῃ [Ιθ {Π]Ἰατηπια}] ἐν ὀλίγῳ -- ἀξ τ χρνῖ Ὀοζύρ! 0} 
αυΐ 11, 11 ---22. 

᾿ ἥΦ με 
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Πα ἴῃ Οἱ ὉΠ] Δγητηᾶ, 4 ἀαρΡ8 οἱ βίρρυδηᾶδηβ τᾶ θὶΡ {8 }]8Π 

ἔροαθίη τηθὶηδὶ ἴπ ΤᾺΠΔΙ Χτυϊδίδαβ, 7 ὅ βαΐοθὶ δΔηθδγ τη 8] 1Π| 
ἢἰ ΚαΠΡ γὰἂϑ. 5.ΠΕΠῚ Π]ΔΠΠΘ, 5 8076 ηὰ ΔΠΘΠᾺΪΡ ᾿ϑὺ Ρ81ΠῈ 
γ ΘΙ δ 15. Δρααβύδα 1] 18} ρῥτϑαΐθθαμη ἴῃ Δ πη, 6. γίϑδῃ 

Ρία 08 οἝΔΥθ] Δ Π8 18} ΟὩ] ΘΙ η5. 18} σα Δ 1] Δ 8 ΘΔ Δ118. 15. 1ἢ 
Χυιδύδιι [681 Ρ81}}} δἰναροθ!]οη, [ 7. ΡίΖοχθὶ σῶν} Δπαθδῃὺβ 1 
Ὀὶ ρσίμθαὶ απϑίαϊβ σαρα Ρἰχαὶ οἱθαπομ τηΐϊθ δὶ ἰο]α τηδη αῖβ ἰ8. 
8. 115 βϑιητηᾶ ἀΠ6181161}1ὴ 84118116 Ρ1Ζ6 γϑίμαηθ δὐρὶθαηδ γ81Ὁ 

δηδίβ 80, ἴῃ ΡΙὰα0ηῚ γ81]8 16 1]8} ΡῸ ὉΠ1Δ 1] ]ϑΌ 4 0η ΘΔ 6 ]ἢ 
Χυϊδίαιβ 9 18} 1Π]1 0} 0185 1188 Ὠν1]61}ς Ραΐα ἰδυγαρδρ ΟῚ 
ΤἼΠΟΒ ΡΙΖ05. ρα αΙρΊΠΟπΒ απ αἰνῶ ἷπ οαρᾶ. βδηημηᾶ 8118 

2 : Ἁ 2 

“ϑὼς προέἕγραψψα ἕν ὀλίγῳ, 4 πρὸς ὃ δύνασϑε ἀναγινώσκχον- 
τες νοῆσαι τὴν σύνεσίν μου ἐν τῷ μυστηρίῳ τοῦ Χριστοῦ, 

Ἁ Ὁ» -“- "Ὁ ων 

ὅ ὃ ἑτέραις γενεαῖς οὐχ ἐγνωρίσϑη τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνϑρώ- 
-μ - - 2 

σων, ὡς νῦν ἀττεχαλύφϑη τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ ἀποστόλοις καὶ 
5 , 

χιροφήταις ἐν τενεύματι, 6 εἶναι τὰ ἔϑνη συγχληρονόμα καὶ 
σύσσωμα χαὶ συμμέτοχα τῆς ἐπαγγελίας αὐτοῦ ἐν Χριστῷ 
2 - ᾿Ν “ 2 , ὅτ 2 ΄ ’ Ν 
Ἰησοῦ διὰ τοῦ εὐαγγελίου, 1 οὐ ἔγενήϑην διάκονος κατὰ 

τὴν δωρεὰν τῆς χάριτος τοῦ ϑεοῦ τὴν δοθεῖσαν μοι κατὰ. 
Ἀ “ 2 ἴων , ων 

τὴν ἐνέργειαν τῆς δυνάμεως αὐτοῦ. 8 ἐμοὶ τῷ ἐλαχιστοτέρῳ 
,ὔ ει 2 ἢ ς Υ ο Ι δ ὁὉ ΕΒ.) 3 

σιάντων ἁγίων ἐδόϑη ἢ χάρις αὕτη, ἐν τοῖς ἔϑνεσιν εὐαγγε- 
)} δι -“ ἍΤ - ν 

λίσασϑαι τὸ αἀνεξιχνίαστον σπιλοῦτος τοῦ Χριστοῦ 9. χαὶ 
- - 2 

φωτίσαι πάντας τίς ἡ οἰχονομία τοῦ μυστηρίου τοῖ ἀττοχε- 

8 υπᾶαυ]οῖ] πη 16 Βδπ βου, οἰ σοη 1] 9 η6. ὉΠ] άππρ νοὰ ππᾶδὺ 
τηΐϊῦ ἀορροϊίθιη βυῆχ 1ᾳ ππᾶ 14, [4115 65. πίοῃύ οὔνγα οἷπθ αἰΐθ Ζυβθιηπθη- 
βϑίζιηρ δύ᾽ 1,60 ΜοΥου Ὁ. 0641. ὕρρϑοίνοπι 58} ἰπ οἷα αἴθ ρου] ἢ 156}6 
ϑπάσηρ -μῶν, Μάαββιη. 56} ]υρ' οὐδῦ τη ἀν] 1 ]κ1 ἢ, ἀδηπ ππααγδιβίντι, ΟὙἸΠΊΤη 
ἘΠ4ΔΥ]ΘΡΊΙΠ γνΟΥ. 9 Μιύ ἴθ ρα ὑγ Α οἴῃ, 

4 ἀὰῦ}Ὀε οἱ εἰρρσναπάδηβ τᾶ96 10] πρὸς ὃ δύνασϑε ἀναγενώσχον- 
τες, νουδηδογίθ νου βίθ! ] πηρ; ν16 σού. ππν ἨΠ]|ΑΥῖα5; ΔΘ ἢ ἄθη δϑίππο πδ0 ἢ 
δῦ 16. 50601190 τ ΠΠΚύν] 0. ἀθογβοίχψε (ἀδηλ ἴῃν Καὔπηρί, συῖθοῃ. ΟΠ 0} ΤὮΥ 
Ἰόπηΐ, αὐ. Ῥχοιῦ ροξοβίϊ8). ὅ Ῥαΐίο1} δ, τη θυ ψαχίοῦ Βοϑὶ (Ζῃ τιπδὶ). --- 
15. ἀραπβίαυλιπι}] αὐτοῦ ἀποστόλοις ΒΕ ἀοῖρ -- ἀποστόλοις αὐτοῦ. 
6 15] αὐτοῦ Ὁ5"ΈΟΚΙ, ἐρ νοῦ --- (010. --- ἴῃ Χυϊδίαι 1688} ἐν Χριστῷ 
᾿ΙἸησοῦ ὅῖν ΑΒΟΥ͂ νρ -- ἐν τῷ Χριστῷ.  1Κ| σιιροϑθίχί, --- Β1Ζαὶ ρὶ- 
θάμ} τὴν δοθεῖσαν Θ΄ ἜΠΚΤ, --- τῆς δοϑείσης. 8. 126] σιιροβοῦζί, ὙΘΡῸΠ 
ἄρ5. βυιυθβίαπει νοι γοΐμαμο,, τῶν {πᾶοὲ β'ο ἢ ἢπν ἴῃ 1ἀπρουοι. Πδηἀβο σοι 
πᾷ Ῥοῖ οἰηὶρθη ραίί. --- 50] αὗὑτη -- ῬΟαΤρ αὕτη τοῦ ϑεοῦ. --- ἴῃ] ἐν 
ΒΕΕΙΪΘΚΙ, 1 νρ Αὐαρτρί --- [6 ]0. Ν 
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σαΒΚαρ] πάη, 10 οἱ Καμηρ γοϑὶ πὰ γι Κ]ὰ πὴ 781} νὰ] ἀ  Ὠ] δ ηὶ 
ἴῃ Ραΐπι Εἰπιϊπακαπάδμι βαϊν. αἰ ΚΑΊ βΊοι 50. Δ] αἰαῖ πο παπᾶπ- 
σοὶ σρ5, 11 δὶ τηὰπὰ αἰνο Ρᾶποὶ ραίαν ἃ ἴῃ Χυϊδύδα. [Θδ8 

ἔγαα)ῖη ἀμΒΥ μη, 12. ἴῃ Ραμ οὶ μα θαμὶ ὈΔΙροὶμ [{{6}}}}8 8] 

ἴδ αὐσαρρ' ἴῃ ἰγαπαϊηδὶ Ρα]1}} σα θη 18. 18. 1ῃ ΡΙΖθὶ Ρ]α]ἃ, 
εἰ γαϊγβαὶβρ ἀϑουτ]δ 8 ἴῃ ΔΡΊΟΠΙ πιθ μα ϊηὶ ἴα ἰχυὶβ, βαὐθὶ 

ἰδὲ σὰ]ρὰβ ἰζγὰν. 14 ἴῃ Ρὶ8Β Ὀΐϊαρᾷ Καηϊνὰ χηθῖπα ἀὰ αὐϊη 
{γα} 15. ἈΠΒΆΥΒ. [6518 Χυϊβίδιβ, 1ὅ 18 βϑμμμηθὶ 1] [Δ ΥΘΙ 15 

ἴῃ Εἰπηῖπα 8} ἃπὰ αἰγρὰϊ παμηη]αᾶα, 16. οἱ ρὶβραὶ 12ν18 δ] 

σα οὶ γῸ]ΡὰῸ8 56 1Π18 τη αὶ ΠΥ θ͵8π Ραΐἢ Δμτηδη 86]- 
πδπἃ ἴῃ ἸΠΠῈΠΊΔ ἸΠΔΠΠ8 ἢ, 17 ῥαπδῃ Χηιβία Ῥαῖτιι θα Ϊδα- 

χϑυμμένου. ἀττὸ τῶν αἰώνων ὃν τῷ  ϑεῷ τῷ τὰ πάντα κχτί- 
σαντι, 10 ἵνα γνωρισϑὴ νῦν ταῖς ἀρχαῖς καὶ ταῖς ἐξουσίαις 

- - ’ 

ἐν τοῖς ἐπουρανίοις διὰ τῆς ἐχχλησίας ἡ 7τολυττοίκιλος σοφία 

τοῦ ϑεοῦ, 11 χατὰ πρόϑεσιν τῶν αἰώνων ἣν ἐποίησεν ἕν 
- - - ΒῚ - - , ς - γ Ὰ 27 ᾿ 

τῷ Χριστῷ Ιησοῦ τῷ χυρίῳ ἡμῶν, 12 εν ᾧ ἔχομεν τὴν 

παρρησίαν χαὶ τὴν προσαγωγὴν ἐν “τεποιϑήσει διὰ τῆς τοί- 
7 - ᾿ Β] - ἣν 3 - » δ - ,ὔ ᾿ 

στεως αὐτοῦ. 18 διὸ αἰτοῦμαι μὴ ἐχχαχεῖν ἐν ταῖς ϑλιιμεσιν 
ς -Ὁ-ὦ ἕ - Υ͂ 

μου ὑπὲρ ὑμῶν, ἥτις ἐστιν δόξα ὑμῶν. 14 τούτου χάριν 
8, “ ς - 

χάμτπτω τὰ γόνατά μου πρὸς τὸν πατέρα τοῦ χυρίου ἡμῶν 
»] Γ ἂν “᾿ τ ἴω Ρ - 

Ἰησοῦ Χριστοῦ, 18 ἐξ οὗ πᾶσα πατριὰ ἐν οὐρανοῖς χαὶ 
Φ Ν - Ρ] ͵ «! 7 (Κ᾿ ὰν Ν ἈΝ Ὁ 

ἐπὶ γῆς ὀνομάζεται, 10 ἵνα δῴη ὑμῖν κατὰ τὸ πλοῦτος 

τῆς δόξης αὐτοῦ δυνάμει χραταιωϑῆναι διὰ τοῦ πνεύματος 
-: - 

αὐτοῦ εἰς τὸν ἔσω ἄνθρωπον, 17 κατοϊκῇσαὶ τὸν Χριστὸν 

10 ΑΙααῖηο Α (πολυποίκιλος), ἘΈΡ τ Β ἔκ Ἴ- ΠΕ ΘΒΡΣΕ" 
ὈΘΓ; ΟἾπΘ Ζ 6161] Ὠαὺ 510} ἴῃ ἃ Ἃἀ6᾽ ἄθῃη φου]ΘΟ Β]ΒΟ θη ΠΔΟΠΡΘὈΙ]θύθ 
διυβάσιιοκ Ὑυ]ῆ]α5. οὐμαϊΐθη ; ἀὰ5 [ἈΥΌ]ΟΒ6. τηδηδρία! θῸὸ ΜΓ οΊ]οββθ ἀᾶζι. 
Απὶ τὰπάθ μαΐ Α τπᾶπᾶρδῖτη Τηδηαρ Δ ΠὯ61, ,(ἀΥΟ. Ὑ16105 5100} πιΘὨγοπᾷ᾽. 
12 {τθ 815. Α, [6810 ἴπ ΒΒ; 65. ἰϑῦ οἷπθ ρίοθθθ ποῦ ἄθιη αἰ θ᾽ πο ῃ 61 
» θογίαξοιη᾽, ψγοπιῖξ ΘἰΠΙρ6 4μΟ]]θα, ἀηδβύαϊί, τοῦ Πάποϊδιη, παρρησίαν ὕβθοτ- 
βθίζθῃ. 18 ἴῃ Ρ1Ζοῖ, ΑΒ ἴῃ θῖΖθ. 16 ᾿πϑυὶηθαιῃ Α, σαβυϊπβπδη Β υπᾶ 
αἴθ Βοσαῦβροθογ; ἰἸούζίοσοβ βοιιθὶηῦ οἷμθ βρᾶξουθ Ὀθββοσιηρ ἐν ἀὰ5 80.) ν16- 
ΤΊΡΟΥΘ, ΔΌΘΙ ΒΡΥΘΔΟΏΙΙΟΝ ραπΖ τἱοῃθρο ᾿ἰπϑυηβἼαμ, νουρ]. σὰ 11 Ο. 1, 10. 
ἴῃ 616 ἴπ ἃ πϑρθη 468 [ΟἹ]ροηᾶθη ᾿πΠ ΠΊΔΠ, 

9. ραβικαρ]δηαϊ] ΚΟ ΤΣΤΣ --- Ὀ5ΕΚΙ, χτέσαγτι διὰ" ΕΣ Χριστοῦ. 
10 Καπηῖρ νϑϑδῖ --- βαπᾶτιρ 6 1] ἄᾷ5. νογϑιβροῃθπᾶθ ραυίϊοῖρ ΟΠ 6 ἐπάτπρ' Ὑ10 
64]. Υ, 11 ραίΐδιγαῃ δύ ΤΠ ΖΘ1η8, ΝΘ. Υ, 18 νὰβ ἰγδαᾳιϊηδη βύλαν, 1 ΤΊμ,, 
ὙΓ ζαϊατηῖρ ἰϑύ βυηΐα. 18. πὶ γαῖσραῖὶρ ἀϑρτυα]αη8) μὴ ἐχχκαχεῖν, νϑὺ- 
ἃπαοτίθ βίσιοίυσ, 80 ἄθιη ἰδί. »Ὦθ ἀοΠοϊαῦ5᾽} 14. {ταῦ}1 5. ΠΒΑΥῚΒ 
Ιοβυ18 Χυϊβίδι8)] τοῦ χυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ Βῖπ᾽ ΘΕΒΟΚΙ, 1 νρ 
Απιῦτϑί -- (610. 15 ᾿ϊτπη πὰ} οὐραγοῖς, ἀπ ροκοηνύ ΠΠ ΤῊ, 1, 1 αἱ μ1π1- 
πᾶσα ἀπ᾿ οὐραγοῦ. 10 ἴῃ ἱπηυπηδϑη τηϑηπῶ ὙΟΥ πού Β ἀσχοῃ Β6 119 
᾿πίουραυποίϊοη τοϊύ ἄθηη ΓΟ] σοπᾶάθη, 10 ΑΙηθΥϑύ. 
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Ῥοΐῃ ἴῃ Παὶγύδη) ᾿χυαγϑῖη. 18 οἱ ἴὴ ΠΔργαὶ σανδατγύαϊ 18} 
ΘΆΒΆΠ1ΔΔ1 Τηᾶρ 610 σαΐδῃδϑη 1210 8111} βγη νη γα 5178] 

ὈγδΙ 461 18} ἰασοθὶ 14} ΠΌΠΟΙ 18} αἰαροὶ, 19 Καπηδῃ ΡῸ 
πἰαταβϑδι ΤῊ] ΚΊ]Οη. ΡΒ ΚαΠΡ]15 ἔργα Χυιδίδαβ, οἱ {ὉΠ1Ππ81}0 

ἀπ 811] [Ὁ]]Οὴ σαρ8. 20 ἅρῇαπ βδιηπια τηδῃ θ]ρΊη τᾶ] Δ}] 

[δυ]δη π181Ζ0 [6108] ρᾶᾷι ὈΙα]απΏ ΔΙΡΡαὰ ἔα θ᾽ πὶ ὈΪ τηϑηδαὶ 

ΡΙΖαὶ γϑυγκ]δη 61 ἴῃ ὉΠ518, 21 ΠΏ] γα] ΡῸ8 1ῃ ΑἸ [11685- 

ἸῈῈ ἴῃ Χυιϑύδα. [681 1π 81105 8]41η8 δἷγνϑ. 8ΔΙΏ6η. 

διὰ τῆς πίστεως ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, 18 ἐν ἀγάπῃ 

ἐρριζωμένοι χαὶ τεϑεμελιωμένοι ἵνα ἐξισχύσητε χαταλαβέσϑαι 
Ὁ - 4 “Ὡ ͵ 

σὺν πᾶσιν τοῖς ἁγίοις τί τὸ πλάτος χαὶ μῆκος καὶ ὕψος 
Ν , - Ν ς ͵ - , 

χαὶ βάϑος, 19 γνῶναι τὴν ὑπερβαλλουσαν τῆς γνώσεως 
2 - -Ξ Ὶ “- - ’ 

ἀγάπην τοῖ Χριστοῦ, ἵνα σ“τληρωϑῆτε εἰς πᾶν τὸ στλήρωμα 

τοῦ ϑεοῦ. 20 τῷ δὲ δυναμένῳ ὑττὲρ στάντα :τοιῆσαι ὑπερ- 
εχττερισσοῦ ὧν αἰτούμεϑα ἢ νοοῦμεν χατὰ τὴν δύναμιν τὴν 
Ρ] , 2 ς-υ» 3. τονε ΄ 2 ΠΟ ΜΩΣ Α) , 9 
ἐνεργουμένην ὃν ἐϑι 21 αὐτῷ ἢ δόξα ἐν τῇ ἐχχλησίᾳ ἕν 

Φ.9 , ᾿ 

Χριστῷ Ἰησοῦ εἰς πάσας τὰς 2ενθ68 τῶν αἰώνων. “μήν. 
.--..-.-.- θϑ τ π΄ ΄΄΄΄''“.-.-.ς..  θὃϑῦϑὖΘΟΞῸ Ὁ6Ὁ6ι ὨἙὄἭ......Ψ.ἍΨ«ΦἍΦἍΦὄ.-.-.--. -.- ἘΞ ἘΞ ΞΕ -Ψ---.. - --- 

18 ἐγ ρναὶ Β, ἔγαρναιὶ ἃ. ραγαυχίαι ΟἹ, πὶ Ο]οβϑαῦ (5. αθυϊπρ' ἴπὶ 
Ζδομουβ Ζίβομν. Υ͂ . 398), ΑΒ ρανδυγῃύαι, ρογϑᾶθϑθο κίἰαπᾶ Ἐδ. ΧΙ, 17 
γαυχὐαὶ Γὔν ναυγίαϊ, γγἃ8 ἀθὺ ΔΌΒΟΏ ΘΙ θ᾽, 561 80 νου θθβϑουίθ, Ζαγ ὈΠαῸπΠρ' 
465 δα]θοίίνβ νρὶ]. σαριιᾶβ, ρββίζοῃβ, ραυδιητηβ. ΕὙΆΠΘΥ γουτηαίθίθ 100) τηϊύ 
Μδββιηδπῃ ρανδασ αὶ, 8} Ἰαρροὶ Β, 181 Ἰᾶρροὶ ἃ. 19 ἔταρνα Β, ἔτι- 
αῦνα Α. --- ἔΠ|πῶὶΡ ΒΒ, ἔμπα] Α. ἄὰ Β (εἰς), 'π ἃ. 20 ρίθδη ἃ, [βῃ]ΐ 
ἴη Β, εοἷπθ π᾿ ἄθῃ ἰοχύ φρϑαγιαηρομθ φΊΟΒ86. Ζὰ ἰθι]αῃ, Ὀϊα]απὶ ἃ ἁ, 
π]οῃῦ Ὀ147]απ (61,). ἀΠ815 Δ, ὰη8 Β τμᾷ ἀ16 ΠΟΥΔΌΒΡΘΌΘΥ. 21 ᾿τηπιὰἢ Α. 
(γυεὶ. Βδ. ΧΙ, 806), πα Β υὑπᾶ 416 ὨοταμβροΌΘυ. ἴῃ ΑἰἸς Κ] 6810 η ἴῃ Χυϊ- 
βίαι. Τοθὰ Β (υὐί Ὠ5 ΚΙ), ἴῃ Χτυῖβίαι. [ο8ι 8} Αἰ ΚΙκ] βου ἃ (ἐν Χριστῷ 
᾿Ιησοῦ χαὶ τῇ ἐχχλησίᾳ Ὀ1ΤΒῸ ἄορ, ΑἸλθΥβῦ), Μ)Ὸ] ΠΟ οἴμοι 1 θ᾽ ΠΙ ΒΟΉ ΘΠ. 
41.6]16;: οἷπθ ανγι{6 Ἰοβαγύ Ὀϊοίθπ ὅῖη ΑΒΟ υρ: ἐν ἰτῇ ἐχχλησίᾳ καὶ ἐν 
Χριστῷ ᾿]ησοῦ. 

18 41] ἕνα, ἴπ ρν ἰοΠϑη θυ 5έ0 1] ρ, ΘΌΘΠμ80 ΑἸΩδΥϑύ. --- 81781] 
“ιιροδοίζί, ΘΌοθη50 Ατηρυϑί "080 Βι0᾿. -τ ΒδΌΠοΙ 16} ἄϊιρ61] ὕψος χαὺ 
βάϑος ΑΚΙ,ἀε νρ Απιργϑ --- βάϑος χαὶ ὕννος. 19. Καππδη} γνῶναι 1 
ΕΑ --- γνῶναί τε. -- θὶ5. Καη}}15] τῆς γνώσεως; ἄο᾽ στίθοι. ροποί. μᾶπρε, 
γ0Π ὑπερβαλλούσης 40; ψυοίἀθυςς δῇ Ἰαΐ. ,ΘῸρΘΥθταϊ θη θη βοϊθηίϊδ0 
οατλίαΐοτη ̓  (ΛπιθΥβί 5 ΡΟΓΘΠηἐ πϑηέοπι ΒΟΙΘΠΓ ΠῚ οαχ (868), νγ85 ΗΙΘΥΟΠΥΤΗῚ8 
50 διβὶορύ: οχ τὸ δηϊμηαθνογίοηιπι, ααἴἰὰ σγαπᾶομι οὗ ἱπιηθηβᾶπιὶ ΟἿ τὶ- 
Β118. Β0᾽θη{146 Ὠαρθαί οαγϊἐαίθιη, ἰᾷ οδί, θοῦ πὶ αἰ] 86. 5Βοῖσθ αοβιἀογαπί, 
αὉ ἴῃ ἸθΘρθ οἷιβ τηθαϊίαηΐυῦ 416 ἃἂὺὸ ποοίθ, 8180 ,Αἴ16 Ἰΐ606, ἅϊ6 ΟἸχ]- 
Βίι8. Ζὰ ἄθη Ὑ]ββοημ θη μαί᾽; τη δρΊ] ΠΟΥ νγο156. Βαΐ ἀἴθ80 ον] ἄσιπρ' δῇ ἀϊο 
ϑ 180}9 [Ἀββιηρ: οἰπρ νύ. 21 ἴῃ 811086 ἃ] ϊη8 αἷν] εἧς πάσας τὰς 
γενεὰς τῶν αἰώνων Ραΐ Γρ', γἷὰ οὐδ βαθοῖ]α Βαθοι] ον τη ἡ ἃ 6 0] Απιρυδύ 
-- εἰς πάσας γεγεὰς τοῦ αἰῶνος τῶν αἰώνων. 
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ΤΥ. 1 Βιἰάϊα πὰ ἰχυὶβ ἴΚ θαμα]α ἴῃ [τα] η, ναῖυ θα ρδρ᾽- αἰ κι. 
ΘῈ Ρὶχοβ ἰΡΟμαΪβ δ Ζαϊοὶ ἸὩΡοάαὶ 50, 2. τη] 411ἱ ἢδὰ- 

πρὶ πδὶ δ} ααΙΤΤ οὶ, Τὴ] ἀϑθθῖϑηαὶ, ὈΒΡΌΪΔ ΔΒ ᾿ΧΥΪΒ ΤΏ1880 

ἴθ {παργαὶ. 8. υϑαδια]αημδηβ ἰαβύδηη δἰμδηγα θὰ ΔΠΙΏ]η8 

ἴῃ σαθαπα]αὶ σαν θοῖ8. 4 ἃ] ΙΟἸΚ 18} ἃ1Π5 ΔΠΠηἃ, ΒΥΆΒΥΘ 

αὐ! ροά δὶ 51] ἴῃ ἃϊηὰ γ6) ἰΔΡΟΙὶΒ ἰχγαταῖζοβ. ὕ δἰ Π5 γα], 

αἰηὰ σὩ] Δ ὈΘΙηΒ, ἃἰπὰ ἀδαροῖηΒ: 0. ἃ΄η8 ΘᾺ 18}} αὐΐῶ 8118126, 

5861 πἰαγ 81181Π| 18} ἃπα Ὁ]]8 8 18} ἴῃ 81181]πΔ| η8. 7 

ΔΙ Π ΠΥ Υ]ΔΙΏΤ6 ἢ ἀηϑ8]ἃ αὐρὶθαηα ἰδὺ δηδίβ ὈΪ τ} ΟἿΌΟΒ 

Χυϊβίδθβ. 8. ἴῃ Ρίχθὶ αἰρὶρ: αϑδίθιραμαβ π΄ ΠΘα θα ΒΠ ΔῈ Ὁ 

ἘΠΠΡ 18} αὐππσαῦ οἽθῸ05. τηϑηηδμ). 9. βαρ βᾷῃ τιϑϑῦδϊρ' ῃγὰἃ 

δύ ηἶρα Ραΐθὶ 18 }} αὐδύαϊρ' Δα} 18. ἴῃ ἀπ δ δῦο αἰ γθῸΒ Ὁ 10 586] 

- Ὶ - Ἢ 

ΙΥ, 1 Παραχαλῶ οὖν ὑμᾶς ἐγὼ ὁ δέσμιος ἐν χυρίῳ, 
2 .} - - , Ὁ -; , Ἂν 
ἀξίως περιπατῆσαι τῆς κλήσεως ἣς ξχληϑητε, 2 μετὰ 

[Ὁ 

γάσης ταπεινοφροσύνης χαὶ πραότητος, μετὰ μαχροϑυμίας, 
3ὴη .-- -"ὝἪῊ 

ἀνεχόμενοι ἀλλήλων ἐν ἀγάπῃ, 8. σπουδάζοντες τηρεῖν τὴν 
,ὔ -»"Ἥ -» - “ Α 

ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς “εἰρήνης. 4 ἕν 
- Ἁ «' -“" οἷ 7 ,ὔ ᾿ι -" ΄ »ὔ δ 

σῶμα χαὶ ἕν πνεῦμα, χαϑὼς ἐχλήϑητε ἕν μιᾷ ἐλπίδι τῆς 
-Ὕ ὄ Ἁ 

κλήσεως ὑμῶν. ὅ εἷς κύριος, μία πίστις, ἕν βάπτισμα. 
{3 Χ ᾿ ᾿ ΄ ἘΝ ὁ ΄ ν Ν 7 

6 εἷς ϑεὸς χαὶ πατὴρ πάντων, ὃ ἐπὶ πάντων χαὶ διὰ πὰν- 
Ἀ Ἧς “" ΠΕ -- ξ.λ Α « ΄ ξ - 2 “ ς 

τῶν χαὶ ἐν πᾶσιν ἡμῖν. 1 ἑνὲ δὲ ξχαστῳ ἡμῶν εδόϑη ἢ 
’ὔ Ν » ν - “ ων 

χάρις κατὰ τὸ μέτρον τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ. 8. διὸ λέγει 
2 " 2 [τ] ) ἡ Ὁ Ύ , ψ ὩἋ 
“ναβας εἰς τυτὉῇῦΌος ἡχμαλωώτευσεν αἰχμαλωσίαν χαΐ ξδωχὲν 

δόματα τοῖς ἀνθρώποις. 9 τὸ δὲ ἀνέβη τί ἐστιν εἰ μὴ ὅτι 

χαὶ χατέβη πρῶτον εἰς τὰ χαεώτερα τῆς γῆς; 10 ὃ κατα- 

ΙΥ͂, 1 510} Δ, 570} Β. 2. ἔτίαρναὶ Β, ἔπ]αρναὶ ἃ. 6 ΜιΟῸ 811α1Ζθ 
- το Β ἂῦ. 8. βῆδηΡ (16 πδπάβομυ, πἰομῦ ἀβηυπρ (61,). Απὶ γᾶπᾶθ 
Ῥβδῖίτωο (Ῥ5. 068, 19). 9. υπᾶατϊδίο 15 Ὀρρδίτοπι, υπηδεταϊδίο ΟἿ,. αἰσθοβ 
(Ὁ δβειρ!. αἰγθα15) δύ πιομῦ σ'Ὅπ2 οὐ] ΒΟ 6... ΠῚ 

ΙΥ, 4 βναβυ9] χαϑώς Β γς Δυδυβί --- χαϑὼς καί. 6 5861 υὐὰῦ 
Δ]]αἴτα}] τυρὶ. σὰ 11, 17. --- υὑπ8] ἡμῖν ΠΕΘΆΚΙ, 1Ὁ νρ Δπιρυβίρθο --- 670. 
1 Ὀϊ παρ ρίθο5 Χυϊβίαιβ] χατὰ τὸ μέτρον τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ, 
,ἦ6. πδομάοπι ΟἸ τί δίμβ ἀϊ6 ρᾷ 6 Ζιρθπιθθθθ πη. 8. ὈΒΠΒΌΠΡ μ}}]} ἠχμαλώ- 
τευσεν αἰχμαλωσίαν ,Ἰιὰξ ἐθαΈ6], 5ὕπᾶθ ἀπὰ ἰοὰ ροίαπροι φρο τί’ ἀθ 
γγοίίθ, ,68 4υϊθιβ ΠῸ5 ΘΔΡΕΥΙ ἤτηιβ, ἄονυϊοῖύ οὐ οοριτ᾽. --- δα! ρ 47 νρὶ. 
χὰ ΤΟΧΥ͂,1δ. Νὺυν ΒΊΟΥ γουθιπᾶοῦ 510} Ὁ} τηλῦ 781}, τοῦ ἂὰκ Μί. ΙΧ, 21, 
οἷν τοῖς 1δ; ὕθτίσοηβ βαῦθη χαΐί ΒΟ: 5ΌΘΚΙ, Βιῖη" --- Γ6}}0, 9. {ἈυγΡ 18] 
πρῶτον ΒΟΚΙ,ἢ νῷ ΔΑπιρυβί --- (θμ16. --- υἀπᾶατίβέ0} τὰ χατώτερα ,Ἰἴπῆε- 
τίοσα᾽ Ὁ ΈΕΒΟ ἀθς Απιθτβί --- τὰ χατώτερα μέρη. Αταθδγϑύ οὐκ]ᾶτί: ἰσϊυτα- 
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αὐδύαϊρ᾽, 58. δύ 18} 5861 ϑϑίαϊρ' αἰῶνι 4118 5 ΠΙΧΏ] 85, οἱ 118- 

[1464] 411αΐᾶ. 11 18} 5110ὲ σαΐ ϑυμηδηβ δρδαβίδ 8, 

ΒΌΠΠΔΠΖΙΡ Ρᾶπμ φΥδιθίμηβ, ΒΌΠΔΠΖῈΡ Ρᾶμ ἰνγαρρ ΒΔ 8, 

ΒΔ ΠΧ} Ρᾶη ΠΤ ἀ]αη5. 718} [α]β81}8η8, 12 ἅὰ υϑύδυμαϊ 

γ ΘΙ Π81Ζ86 ἀπ ναυγβύγα ΔηαΔ}}15. αὐ πη γ οἰ ηδὶ 16 Κὶ5 Χυιβύδαϑ, 

18 αηὖθ σα Πηδί πη 818] ἴῃ ΔΙΠΔΙ Παρὰ ρα] Δα Θ᾽ 15. 18} 

αἰ ΠΠΙ }15 Βα πδι8. οΡ5, ἀα ναϊτὰ [ὉΠ] Πηα, ἴῃ τη} νὩΠ- 

βίδα [ὉΠ10Π8 Χυϊδίαθβ, 14 οἱ βδπαβοι 08. πὶ 51] πη πἰ Κ]ἃ- 

δὶ, πϑγαριαδὶ 14}. πϑηδαριαδ᾽] νἱπᾶα ΠγδΙΏΠ]6 ἢ [856 1Π815 

Ἰϊαύοῖη πᾶ ηΠ6., 1η ἢ] θ᾽ βθῖη ἀπ ᾿Ιδὕθιραὶ πἀϑυδηαθὶηδ] 817 2618, 

βὰς αὐτός ἐστιν καὶ ὁ ἀναβὰς ὑπεράνω ττάντων τῶν οὐρα- 
γῶν, ἵνα τιληρώσῃ τὰ τιάντα. 11 χαὶ αὐτὸς ἔδωκεν τοὺς μὲν 

ἀποστόλους, τοὺς δὲ προφήτας, τοὺς δὲ εὐαγγελιστάς, τοὺς 
δὲ ποιμένας καὶ διδασκάλους, 12 πρὸς τὸν καταρτισμὸν 
τῶν ἁγίων εἰς ἔργον διακονίας, εἰς οἰχοδομὴν τοῦ σώματος 
τοῦ Χριστοῦ, 18 μέχρι χαταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς τὴν 
ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ ϑεοῦ, 

εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλιχίας τοῦ σπιληρώματος τοῦ 

Χριστοῦ, 14 ἵνα μηκέτι ὦμεν νήττιοι, χλυδωνιζόμενοι καὶ 

11 δρϑιυβίδα]ππβ Δ, πιομί ἀραιβίαυϊδηβ. ((Δ5{161.). δαπιαπσαρ (2) 4, 
πού βυσηθηβθιρ (61,). Τὲὼ5 ατιἰ6. ϑυσηϑησαρ ἰδ αὐρούθι] βαπιδη - ΖῈΡ. 
12 υδίαπηύαϊ Α, πίομύ πἀδίδαμοιη (617)). 18 ϑιιπᾶῦϑ, ἃ βαμαβ. γαῖσα [Ὁ]- 
Ἰαηητηα, πὶ τϑπᾶθ ρπηΐη {π]]τηπιᾶ. ἴῃ τα ρ Α, πομπῦ ἄπ τὴϊίαΡ (61)), 
14 υβῆσυρταοὶ, ΔΑ, ἀβγαὶαριάαὶ ΟἿ,. νᾶ ἃ (βα15. οἷατα γοβϑίϊρια Ὀρρϑίι.). 
1ὰ Ο1,.. οπ ἰἸαὐθῖη ἰδέ ἅθὺ Ἰοϑίχίθ Ὀπομιβίαθθ οὐ]οβοῆθη; Οἰδβι191. 1ϊαίο 15. 
Ἰἰδίοιραι ἀ, Ἰἰβύθιροηῃ ΟἿ,. ἀϑνδηάθιμδὶ Α, πἰομῦ τπδναπαᾶ)αὶ (6 1)). 

Ῥμαΐο ἀϊαῦοϊο ἀθβοθμαϊῦύ 'π ὁοΥ ἰθυγᾶθ, αὖ Οβύθηϑιο οἷτιβ θαδϑύ ρυδϑαϊοαίϊο 
ΤΟΥ ΠΟΥ ΤΩ...) τ αποίαποί ΟΡ οαϑθηύ οἷπδ, ΠΠΡΘΥαΥΘη αγ, ΘΌΘη80 Ηϊοτο- 
ὨΥ̓ΠΊ 85; (16 οὐκ γιηρ ΠΘΊΊΘΤΘΡ 2 ΠΘ.ᾺΡ ἴῃ αἴθ πἰθάοσθῃ τἄπτηθ (θυ ογᾶθ 
ἃ. ἢ. αυῇ ἀϊ6 οτᾶθ᾽ γνοχύγᾶρί. 510} πῖοηῦ τηϊύ ἄθπὶ ρούϊβοθθ βαρθυ]αίίν. 
18 βιηδι5) τοῦ υἱοῦ --- [61ὺ ἴπ Ἐαρ. --- ἴῃ παρ γαϊιβύαπβ {1105 
Χυϊβίαι8)] εἰς μέτρον ἡλιχίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ, ἃθ ὙΥ οἴΐο 
15. ὙΠ αἴθ τϑῖΐθ (65 δ] 618) ου]δηρθη, ἴῃ ψΘΙΟΠΟΥ τσ ἀϊθ {{116 ἄθυ 
σοϊδίοβκυαίίο ΟἾΥ δ61 ἴῃ 118. Δα ΠΘ μτηθη ; οἷπθ α]ΐο οὐ] ἄγαπρ, δα τηοᾶμπι 
βίαϊυταθ ρουίθοίομβ ΟἾΥἱδ01 τς ΟἸγΙθυϊ δάυ]1᾽, νουρ]. 1,0. ΧΙ͂Σ, 8. 80 
ἀογ Οοίθ; Ἰαύ. , ἴῃ τλθηϑαγαπι δοίαὐ5. Ῥ] ΘΗ (115. ΟἸγ δι1᾽. 14 πδγαρταα!] 
κλυϑωνιζόμεγοι, ἵπὶ οὐ, οπο Ὀ]1ἃ ; ἴῃ πβῆδπρτᾶαϊ (περιφερόμενοι) ἰϑύ 
οἴη δηάθνυθϑ ὈΠ4 ρϑναμ]0. --- νἱπᾶα. Ἰνδιπιηθ}} παντὶ ἀνέμῳ, γοχᾶπαθργθ 
Ὑγου βίθ]]αηρ', Μ|0 1 Ο, ΧΥ͂, 80, --- Ἰϊαδοιῃ}] ἐν τῇ χυβείᾳ, ἐν [610, νρὶ. 
“ὰ Υ͂Ι, 14. --- ἴῃ Π]υἀοϊβοίη. ἅτ Ἰἰβίοϊ ραὶ ἀβνδηάθίμαϊ αἰγχθίῃ8] ἐν σγαγουρ- 
γία πρὴὺς τὴν μεϑοδείαν τῆς πλάνης; 5) ἀυγο}ν γουβο] ρόπμ οἱ. σαμπὶ χἄπῖκο- 
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15 ἴθ ϑαπ]α ὑδυ)απδη5 ἴῃ {γἸ)] ργ αὶ γδ}β]αϊ πιὰ ἴῃ ᾿ἰηὰ ΡῸ 8], 

ἰχοὶ ἰδὲ παι θὶν. Χυϊϑέθβ, 16. 18 ῬΔΠΠΘῚ 811 161} ρρΔΌ]0} 

(04ὺ φαρϑμαῦ!! Ραΐγ] 81108. σα Β51η8 δηἀβύα } 15. ὈΪ ναθγβίγα 
ἴπ τϊδα ἃπα ΔΙΠ ΠΥ ΔΙ]Ο ἴθγῸ ἀϑυαηϑὺ ΘΙ ΚὶΒ ὕ88}}0 ἀπ {1πη|- 
τοδὶ 56 πὰ] ἴῃ ΕΠ] ΔΡΥαΪ. 

11 Ῥαΐὰ πὰ αἷβὰ ἢ} γοϊὺγοᾶζα ἴθ ἔΓΔ.}1 6ἱ Ραμα 5618 ἰαἰκθο 
πὶ ρασραὶν ϑγᾶϑυθ 8} ΔΗΡΆΤΟΒ Ρίαἀο8 σαρραηά, ἴῃ ὈΒΥ]88]ἃ 

’ Ἁ 7 ’ - ’ ΝῚ - ,’ 

περιφερόμενοι παντὶ ἀνέμῳ τὴς διδασχαλίας ἕν τῇ κυβείᾳ 

τῶν ἀνθρώπων, ἐν πανουργίᾳ πρὸς τὴν μεϑοδείαν τῆς τιλά- 
3 ’ νι - ᾿ς ᾿] ’ 2... ἡ) 5 

γῆς, 16 ἀλήϑειαν δὲ ποιοῦντες ἕν ἀγάπῃ αὐξησωμὲν εἰς 

αὐτὸν τὰ πάντα, ὃς ἔστιν ἡ χεφαλή, Χριστός, 10 ἐξ οὗ 
πᾶν τὸ σῶμα συναρμολογούμενον καὶ συμβιβαζόμενον διὰ 

πάσης ἁφῆς τῆς ἐπιχορηγίας κατ᾽ ἐνέργειαν ἐν μέτρῳ ἑνὸς 
ἑχάστου μέρους τὴν αὔξησιν τοῦ σώματος πτοιεῖται εἰς οἰχο- 

Α - 3 

δομὴν ἑξαυτοῦ ἐν ἀγάπῃ. 
ὸν - " ᾿ , γ ; ἣ 

11 Τοῦτο οὖν λέγω καὶ μαρτύρομαι ἐν χυρίῳ μηκχέτι 
- - Ν Ν ἈΝ 2», - Ύ 

ὑμᾶς περιπατεῖν χαϑὼς καὶ τὰ λοιπὰ ἔϑνη τύεριπτατεῖ, ἐν 

15 ἴΖϑὶ, Α 1Ζθ. 16 ραρϑθαρ Δ, πίομῦ ραραθυι (Οαβε15}.); 
ΥΟΥΒΟΙ 86] 184} δὰβ (ογράμζί σορ Μαββηιαμμ, ἩθΥΠ6). ὅπ δἰπηνυδυ] οι Δ, 
αἰπὶβ Ἡγδη]οῦ ΟἿ... 117 Μι|ιὺ ῥΡαία {τ Β οἷπ. 

ἐσοῖθθπ ἄου υϑυ σαπρ᾽ ἀθ Ὗ εἰίθ; υϑνδηάθιηβ., 488. δῦ οπθι γοπὶ τ ϑομΐθῃ 
τ ρΡο᾽ (γΩ]. 1 Τίπι. 1, 6 πβγαπαϊἀθάση ἐξετράπησαν) δύ ἀυτοι 1Ἰβίοϊρ αὶ 
γοιβίᾶσκί, υρὶ. υπίοπι ΥΙ, 11 Ἰἰβέϊηβ ἀϊδθυϊαῦβ τὰς μεϑοδείας τοῦ δια- 
βόλου, αἰδο 5Βῖππ 685 Οοὐϊβομθη: ἀυγοι ἀΥρ δῦ Σὰ ΒΙη οΥ] βίσ.. γον σα Πρ; 
65 ᾿ΥΔΠΠΒ᾽; 8117261 ὙΠ Ὧθ1πὶ 84]. ἃ1.2618 -ς (ΔΑΒ ΙΥὙΥὙ6 Β561π᾿, 15 1Ὁ 
βι πα ἰδυ͵δπδη5)] ἀλήϑειαν δὲ ποιοῦντες ἘῸ, ἴῦ γρ Αὑρ' Ατηθυϑύ --- ἄλη- 
ϑεύοντες δέ, νοὶ. 64]. ΙΥ̓́, 10. --- ἴῃ 1π8] εἰς αὐτόν, .2ὰ ἴππὴ ἰπὺ --- 
Ρο 4114] τὰ πάντα, Ὑρ' ,ΌΘΥῚ οπιπΐα᾽, ,11 8110η 61 βύϊζοκοη᾽ ; ΖῈ1 δΔην6Π- 
ἄυηρ ἀ68 δοοιιϑαίγβ Ὑϑυρὶ. 1 ΟἉ, Χ, 858, ἔδυπου βαία δπάδῃθιρο, βαίᾶ 
ΔΗ Ρᾶτ. 16 Κ΄πη πᾶοὴ ἀθ ῇοίίθ: γὸπ Ὑ6]ΟΠΘΙ 88 ΔΘΥ σ81η26 1610 Ζιβδπι- 
τηθηροίασέε πα Ζιβατητη ΠΡΟ ἢα]ίθη πουαθπα ἀστοὶ 4110 νου κηϊρίαμπρ ἀθχ 
Βαπαγοίομαπρ ΠΔΟἢ ΟΥ̓ ὙΓΚΒαΙηΚοΙῦ ἴῃ ἄθπι Τηᾶ5886. ΘἱΠΘ8 169] 06 οἰ πΖθ]- 
π6η ἰ61165 ἀδ5 ψδομβϑίιπι ἀ65 16 1065 γο] ] Ὀχϊηρθ᾽ ; ρΆΥ185 (ΥὙρ]. Οὐ]. 11, 19) 
γο υἱάδηῃ θηίβρυιοῦ ἄθπὰ Ἰυποίατα ἴπ 46 γρ ΑἸηθγυβῦ; ἃμάθσθ αἱΐθ 81..816- 
ΒΟΥ πεῆτηθη ἁςρή εἷ5., σοί], ,ἰδοίατα᾽ Ατρ. --- 8πὰ δἰμμγαυ) 0} ἴθΓο]} 
ἑνὸς ἑχάστου μέρους --- Α΄ γνρ ἑνὸς ἑχάστου μέλους. Ἰτὰ Οοὐΐδομθη 5ἰπὰ 
ἄϊοβθ ποσχίθ τύ τπἰϑυδηδύ ἕαπ}}} γϑυθυπάθη, ὅπ Ἰ6ᾶθοι 506110᾽, χΟΌΘΙ ἔτοὶ- 
ΠΙΟἢ ἴπ ταῦ βοῖπθ θθΖίθμαπρ υὙου]οσί, 17 8ΔηΡᾶτγο8) λοιπά ὅ5ἴμς 5388 
ΚΙ, --- [6 μ]ς, --- πι8γ1855]84] ματαιότητι, 1Ἰαΐ. ,γπὶύαίθ᾽; ὈΒΥ15Β1 πἰοηύ γ0 
νἱάδη, βοπᾶάθσηι υὺη υἱίδη, ΥὙρ]. ἀϑνθπᾶ, ὑβίαιτῖπα, ὑβυ6 15 ὑπᾷ τι} υ 1859], 
ἌΟΡ Τχν Ὑ 19: 

Βεγπλαγάς, ΜΌΙ1Β1Δ. 2 
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ΠΠΡῚΒ 561η18, 18. γἱα]Ζθῖπαὶ οαμπραδὶ νἱβαηάδηθ [ὙΓδΙη 8 78] 
ΠΡ] Π8 15 ΘΟ Ρ85, ἴῃ ΠΥ 15 ΡῚ8 ΥἹΒΔΠ ΙΒ. ἴῃ ΠῚ, ἴῃ ἀδαθΙθΟΒ 
Παϊγθδη6 561η81Ζ0, 19 βδϊθ1 πβυΘηΔη8 ὙΔΌΙΡΔΠΔΙ 51Κ 5110 88 

αὔρθθαμ ἃρ]αἰὐθῖη ἴῃ νϑυγβύγθη ὈΠΉΤΔΙΠΡΟΒ. 81181Ζ08 ἰῃ [αἱ-- 

Βα ΊΚοῖπ. 20 10 115 πὶ 8γἃ φϑηθη} Χυϊδύα, 21 δ))αὶ 
ΒΥ ΘΡδι} ἱπὰ ἢδαΒΙ ἀΘ ἀπ} 78} ἴῃ ἰτητηδ 05] 5181] 51} 5υᾶϑυ6 

ἰδ ϑιη]ω ἴῃ [681. 22 οἱ δῆἤδρ)αιθ 1185 1 {πη πἀϑιηθία 

Ρᾶηᾷ [Δ]  Π] 8 τηϑηηδη βᾶπᾶ 117] 8} ὈΪ ᾿πϑύπμη ἃ Δ ΖΘΙΠ818, 

28. ΔΠῈΡ - βᾶη - Π1 781} Δ] ἢ θΡ]15 ᾿Ζυαγ}18 24. 181 σϑηδιηοῦ 

Ρδηπηὰ Π].]1η ΠΤ] ΠΠ Ρδιητηἃ ὈΪ ορὰ ο βαρ] ἴῃ σα 8 1}- 

[θη 18} ὙθὶΠ]ρὰϊ 5.η]05. 20 ἴῃ Ρ͵Ζθὶ δῇαδρ)απαδηθ [ΠπΡῚ 

ΤΟ 0]4 10 51] ΠΥ Δ.]1Ζ ἢ 11} ΠΘΠ γ ]1 5Θ᾽ δ Π]πη8, ἀπὲ 5171 

᾽ὔ “- -“- » 

ματαιότητι τοῦ νοὸς αὐτῶν, 18 ἐσχοτισμένοι τῇ διανοίᾳ 
7 - - - -Ὁ - Ἂ; 

ὄντες, αἸτηλλοτριωμένοι τῆς ζωῆς τοῦ ϑεοῦ, διὰ τὴν ἄγνοιαν 
Ἕ 3 - Ν - 2 φῳ 

τὴν οὖσαν ἐν αὑτοῖς, διὰ τὴν πώρωσιν τῆς καρδίας αὐτῶν, 
, ) - 

19 οἵτινες αττηλττιχότες ξαυτοὺς “ταρέδωχαν τῇ ἀσελγείᾳ εἰς 
3 ὔ ) 9 , ΚΟ ΩΣ εατη οὲ Ν ΜΕ ο0 Ἄ - δὲ 2 
ἐργασίαν ἀχαϑαρσίας πάσης ἐν πλεονεξίᾳ. ὑμεῖς δὲ οὐχ 

ο γ , Ν » Ψ Ἵὔ ΜΈ ΙΝ 2 Ἶ Ν 

οὕτως ὅμαϑετε τὸν Χριστὸν, 21 εἰγεὲ αὐτὸν ἡχούσατε χαΐν 
- ) “« ᾿Σ “ 

ἐν αὐτῷ ἐδιδάχϑητε καϑώς ἔστιν ἀλήϑεια ἐν τῷ 171ησοῦ, 
22 ἀποϑέσϑαι ὑμᾶς χατὰ τὴν προτέραν ἀναστροφὴν τὸν 
γαλαιὸν ἄνϑρωπον τὸν φϑειρόμενον χατὰ τὰς ἐπιϑυμίας 

Ὁ ) 3 - Ὁ φω ᾿ 

τῆς ἀπάτης, 28 ἀνανεοῦσϑαι δὲ τῷ πνεύματι τοῦ γοὸς 
ς - Ν ἄν ἀν Ν Ἂ 2 Ν Ν 

υμῶν 24 χαὶ ἐνδυσασϑαι τὸν χαινὸν ἄνϑρωπον τὸν χατὰ 
ν Ἵ ῃ να: , 

ϑεὸν χτισϑέντα ἐν δικαιοσύνῃ χαὶ ὁσιότητι τῆς ἀληϑείας. 
Φ Ἀ ὕω - 

2 διὸ ἀποϑέμενοι τὸ ιψϑεῦδος λαλεῖτε ἀλήϑειαν ἕχαστος 

19. (Ἰ υ κοί ἀο. ΔΑ, πιο ἔλα αλἸκοῖη (61.). 20 5νὰ ἰϑύ ἴπ Β 
αὔθ᾽ ἀθὺ 26110 πδοῃρθίχαρθῃ, 24 Δ} ρθη Β, 180 φρϑθδπιοΡ Α. 
20 501 Α, βἤυΡ Β ὑπ 6Τ,, νΙΠκάν]ο6 ἄπάαθυαπρ πδὸ ἢ το α761}. 

“ βοῖοπᾶ᾽, Ιαΐοῖπ. , ΟὈβοιταί ἰη θ]] θοῦ, δ] 1θπαί᾽. 19 αβνοηδηβ γϑαγΡδη81] 
ἀπηλπικότες ΕΟ, ἴνρ ΑἸαθυϑῦ., ἀθθρογαμπίθβ᾽ --- ἀπηλγηχότες τε ἀναί- 
σϑητοι γενόμεγοι. --- ἀπ γαῖ 05. 81141205] ἀχαϑαρσίας πάσης δῖα ΒΚΙ, 
γῇ Ατηδυϑὺ --- πάσης ἀκαϑαρσίας. --- ἴπ [ΙΒ 61] ἐν πλεονεξίᾳ --- 
χαὶ σιλεονεξίας ΏΒΕῸ ἀ οΥρ Διιθυϑί. 28. ΔῃΠῸΡ - βδη - πἰα7]α1}} ἀνανεοῦσϑαι 
δέ; ἀπαπϊαήαη βίοι ΠΟΙ ᾿πίγϑηΒ᾽ {ἰν τος ΘΥΠΘαΘΥηρ ὈΘ σ κοι, {60 ἀδαρ͵δπ 
πα Ῥπηαϊίαη. ἔθου αἴθ ὑπιθϑὶβ 5. χὰ 1 Ο. ΧΥ, 15, 24. σα μαι 0}} ἐν- 
ϑύσασϑαι οὗον ἐνδύσασϑε (ὉΞΚ Ὁ νρ, οὕθηβο 28 ἀγνανεοῦσϑε) --- 
8.1.11}08] τῆς ἀληϑείας -- ὍΤΕ ἄορ (ΑἸ γϑ) χαὶ ἀληϑείᾳ. 



᾿ ἈΡῚ Ἐρμθβον ΤΥ͂, 499 

ἈΠΡᾺΥ ΔΠΡαΥΒ Πἰρ8. 96. Ῥναῖν αὶ Ρὰμ 51]8}} 1811 πὶ ἢ" ἃ- 

γΔΣΚ]ΔΡ: ΒΌΠΠ0 πὶ ἀἰβδίσαδὶ ἃπὰ ΡΥ ΠΘὴ ᾿ἰχγαγα, 27 Π]}} 
αἰ θα βἰὰρ ἀμ! ρθη. 28 5δοὶ Β]Θἢ, βαπαβο 8. πὶ ἈΠ1ΠᾺ], ἢ 

τὶ Λα] α]ὰὶ νὰν Κ]λπ8 βνθβαῖη. παπάπτη ΒΡ, οἱ Βαθὰὶ 

ἀ ] απ Ραυ απ αϊη. 99. αἰπῆθ γαιγὰθ ἈὈ1] 1286 ἀ8. ἹΠΠηθἃ 

ἰχγαγαιητηᾷ πὶ πϑραρραὶϊ, ἃκ Ρβαΐθὶ ρῸΡ 51|7]ἃ1] ἀὰ {ἰπηγθ] δὶ 

ΘᾺ Δ ὈΘΙ μα 8, οἱ οἱθαὶ ἀπϑὺ παυβ]αηάδιη. 80. 18} πὶ ρα}]}} 
βᾶπα γϑὶμδ ΔΗ ΟἾΡ8, π΄ ΡΆΠΠΘΙ ρα ϑΙο] αἱ 5118} 1π 

ἀρὰ Ὁ] βθὶ παΪδ. 91 811ἃ θα 6] 18} Πα ὺ8. 78} ΡΥ ΔΙυ 6] 78} 

ΒΥΌΡΒ 7 γα]δηηθυ θῖη5. αἰναϊγραϊάδιι αἱ 1218 τὴ ἃ118] η868-΄ 

Ἀ ᾿ 2 “- ͵ 2ὴ ἢ }] 

μετὰ τοῦ πλησίον αὐτοῦ, ὅτι ἐσμὲν ἀλλήλων μέλη. 26 οργί- 
ζεσϑε δὲ καὶ μὴ ἁμαρτάνετε" ὃ ἥλιος μὴ ἐπιδυέτω ἕπὶ τῷ 
σπιαροργισμῷ ὑμῶν, 21 μηδὲ δίδοτε τόπον τῷ διαβόλῳ. 

ς ’ ᾽ὔ ,ὔ - Ἁ , 7 , 

28 ὃ χλέπτων μηχέτι χλετιτέτω, μᾶλλον δὲ κοπιάτω ἐργαζό- 
- ΕῚ Χ 2 ΄ ! 

μενος ταῖς ἰδίαις χερσὶν τὸ ἀγαϑόν, ἵνα ἔχῃ μεταδιδόναι 
τῷ χρείαν ἔχοντι. 29 πᾶς λόγος σαπρὸς ἔχ τοῦ στόματος 
ς - ΟΝ, ὔ 2 4 Δ ἫΝ 2 ,ὔ ᾿)] Ν 2 
ὑμῶν μὴ ἐχπορευέσϑω, ἀλλ᾽ εἰ τις ἀγαϑός ἔστιν πρὸς οἴκο- 
δομὴν τῆς πίστεως, ἵνα δῷ χάριν τοῖς ἀχούουσιν. 80 καὶ 

- Ἀ “-" - -Ὡ ὲ 

μὴ λυπεῖτε τὸ ἅγιον πνεῦμα τοῦ ϑεοῦ, ἔν ᾧ ἐσφραγίσϑητε 
᾿ Ἂν 2 

εἰς ἡμέραν ἀπολυτρώσεως. 81 πᾶσα πιχρία καὶ ὀργὴ καὶ 
Ν Ν 2 - 

ϑυμὸς χαὶ χραυγὴ χαὶ βλασφημία ἀρϑήτω ἀφ᾽ ὑμῶν σὺν 

26 14} πὶ Β, ͵δπ πὶ Α. ἀϊδββίρααι ἃ, ἀϊβιρρᾳαὶ Β υπᾶ 61. 217 πῖἢ 
σῖθαὶρ Β, Α πὶ ριθ!Ρ (απροκοιχί ΟἹ,, ἄδπου ἱπὶ ἰθχύ πὶ ρ]1]Ρ}); πὶἢ 
εγνγαγίθὺ τηᾶπ, ἀα 4110 ΟΎΙΘΟΝ. ΒΑπαἀ βου 65 μηδέ Ὀϊοίθη; ἀοὺ σΟΙ]ΠΟΙΥ 
(δέδοτε) δῦ ἀθπὶ βού βοῃ θη Βρυϑοῃρ γα ἢ. Πρ ΘΠΊθθβθη,. 28 10 Δ, δ Β υπᾷ 
αἴθ πουδυβρθῦθυ. 29 ὉΡΠ|αῖζθ ἃ, ΒΒ ὑπΌ11α1Ζ6 (Οαβϊρ1.). 80 14} Α, [6] 
ἴῃ Β. ἴπ Ραᾶπιμιοὶ (ἐν ᾧ) ἃ, Ῥϑιημοὶ Β πηᾶ ΑΓ. 81 Ὦχορβ ΑΒ, πίομύ 
Ὠτορὶ πᾶ Ὠτοροὶ (61), γρ]. Ὑυοὴβ γομ Ὑγο]ᾶπ, 

20 βναῖσμαῖρ βδη 511410}᾽] ὀργίζεσϑε δέ ἘῸᾳ --- ὀργίζεσϑε. ϑ΄ῖππ 
ὩΒΟἢ ἀ6 οίίο: ,ἄγποί ἱπητη θυ ϊη., ἃ 0. δ παᾶϊροϑὺ πϊού᾽. 28 88] Ὠ]6ῇ] 
ὁ χλέπτων, Ἰαΐ. ,αυαἱ ἐυαταθαύατ᾽; ῦοθυ ἄθῃ οοπ]αποίϊν 5. Ζὰ Μί. Υ͂, 28. 
-- βνοβαῖπιὶ μαπᾶυπι β᾽}Ρ] ταῖς ἰδίαις χερσὶν τὸ ἀγαϑόν δῖα ΑΌΕΕΟ 
ἱξ νῷ --- τὸ ἀγαϑὸν ταῖς χερσίν. 29 Ῥαΐοὶ ρῸΡ 5111] εἴ τὸς ἀγαϑός 
ἔστιν; 80 τοϊαίίν [ὅν ἐξα» 7, 1ΠΠ, 8. ὅ, ὙΙ, δὺ. ΧΥ͂, 6. Μο. ΣΧ, 80; ἐστίν 
ἰπ Ἐσίρς υρῖῦ -- [6 }10. --- ρϑ]δθθίηα18] τῆς πίστεως ὉΤΕΤΕΟ ἴὉ γρῖὰ 
Ατηθτβί --- τῆς χρείας. 80 Ρᾶπᾶ γοίμδη δπη8η)] τὸ ἅγιον πγεῦμα ὨΤ13Ε 
Εσα ἄορ -- τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον. --- ἰπ ἄαρα]} εἰς τὴν ἡμέραν, γ9]. δ, 
ΧΙ], 26. δ. ΙΧ, ὅ. 1 Τῇ. ΠΥ, 16; πιοϊϑύ βίθῃῦ δο πὶ οὐ. ἄθι δοοιιβᾶ- 
(ἶἰν, ψὶ0 Με Υ͂Ι, 19, 7πι. ΧΤΙ, Τ ἀυμᾷ ϑοη8ί. 31 Παί18 16}. βναίσμοι] ὀργὴ 
χαὶ ϑυμός (νεῖ. 60], 11, 8) ΘΕΕΟ ἴὉ νρ ---- ϑυμὸς καὶ ὀργή. 
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δ00 Ἐρδθβϑυ Υ. 

Ἰοῖη. 92. γϑὶυραϊάπἢ Χ1}0 ᾿ΦΥΪ8. Π11580 5617], ΔΙ ΠμαΙγίαὶ, [τἃ- 
ΟΊ θη ἀΔΠΒ 1ΖΥ18 Τ1880, 5 86. ΟΡ ἴῃ Χγϊδίαι. [τασαΐ ᾿Ζυ]8. 

Ἰα κε]ο γ, 1 δ ΡαΡ πὰ ρα] ΘΙ Κοπδη8 ορᾶ, 506 θαι πὰ [1π|08ἃ, 

2. 18} ράρρδθ ἴῃ {ΠΡ γαΙ, βϑνάϑθυθ 18} Χτϑῦαβ {{|Π]οἃ ὉΠ5 
78} ὔραΐ 511 51:108η [ΠῚ ἀΠ5. Π.η5] 18} 58} σαβθὰ ἀπ ἀδαπδὶ 

γΟβ]]. 8. ἀΡΡᾶῃ. ΠΟΥΪΠββϑι5. 18} Δ1105 ὈΠΉΏΓΔΙΠΙΡΟΒ ΔΙΡΡδα 
1 ΚΘ πὴ πδΙ]) Δ] δ 1η ᾿Ζ2Υ18, ϑνᾶϑυθ σϑᾶο ἰβὺ γϑὶ- 

Παΐη], 4 (Δρρᾶι ἃρ]αϊ ναιγ 61) ΔΙρραα ἀγαϊαναιγθὶ αἰρραὰ 

58 1αγἃ. ΡΟΘῚ ἀπ ΡαΣδ] ἢ] ἔΙΥΥππδ μα, αἷς τη818. ἃυ πα. 

Ἰαϊκιο ὅ Ραΐϊὰ δὰ Υἱῦ8 10 Καμπδηάδηῃβ βαΐθὶ ἤγαζιἢ ΠΟΙΒ. ΔΙΡΡᾶὰ 

΄ ς ἊΝ ’ 

σπτάσῃ χαχκίᾳ. 82 γίνεσϑε δὲ εἰς ἀλλήλους χρηστοί, εὔστελαγ- 
ΥΣ ς δα - Φ ἄκι ἈΡΓΡΕ Ν ὍᾺ τῶ Ὁ χνοι, χαριζόμενοι, ξαυτοῖς, χαϑὼς χαὶ ὃ ϑεὸς ἐν Χριστῷ ἐχα- 

ρίσατο ὑμῖν. 
᾿ μὰ ᾿ "πὶ Ξ᾿ 

Υ, 1 Πίνεσϑε οὖν μιμηταὶ τοῦ ϑεοῦ, ὡς τέκνα ἀγαττητά, 
Ν - ) " δ σὶς, » Ν 3... αὐ 

2 χαὶ ᾽τεριπτατεῖτε ἐν ἀγάπῃ, χαϑὼς χαὶ ὁ Χριστὸς ἡγάττη- 
ς - ᾿ ἱ 3 ς ς “- Ἀ Ν 

σὲν ἡμᾶς χαὶ παρέδωκεν ξαυτὸν ὑτὲρ ἡμῶν σπιρροσφορὰν χαὶ 
- - 9 - 

ϑυσίαν τῷ ϑεῷ εἰς ὀσμὴν εὐωδίας. 8. ττορνεία δὲ καὶ τεᾶσα 
᾿ Φ «. -Ὁὦ 

ἀχαϑαρσία ἢ τιλεονεξία μηδὲ ὀνομαζέσϑω ἐν ὑμῖν, καϑὼς 
ὔ , ὁ. ὍΝ 3 

γερέττει ἁγίοις, 4 ἢ αἰσχρότης ἢδ μωρολογία ἢ εὑτρατεελία, 
Ἁ 2 3. ὁφῷῳ δὲ Ν -“ 

δὲ οὐχ ἀγῆχεν, ἀλλὰ μᾶλλον εὐχαριστία. 
΄ - Ν - , γ 

ὅ Τοῦτο γὰρ ἴστε γινώσχοντες ὅτι τιᾶς τιόρνος ἢ) ἀχά- 

Υ͂, 2 ἔγαρναὶ Β, ἐγαρναὶ Α. 8. ΝδΟΙ πϑηη- Ὀυϊομύ ἃ ἃ0. 4 81}- 
Ρᾶὰ Δρ]αϊγαυγαθὶ [6810 ἴθ Β ἀπ οὶ Ο61,, ογρᾶηχὺ νσοὸὰθ Μαββιμᾶπη, 
 Ὠνᾶζὰἢ ΠοΙΒ; Ἃἀ΄16 ΠΘπαβομτ  Ὠγαζιῃουβ; ΟἿ, ἱπὶ ἰθχίθ δἱϊχιὶ ΠΟΥ; 
ὨνάΖυἢ ἴπὶ πθρδίϊγθη βαύζθ ᾿ἰϑύ βϑϑιύθῃ, ἄοοῃ υρὶ]. δ, Χ, 11, βικαι κί μᾶββι8, 
416 ΠΑ ἀβο τ Ὁ 5Κα] ΚΊ παβ8δι5. 

82 ναϊτβαϊάτ  γένεσϑε δέ οὔον γίνεσϑε οὐνὴ --- βγῆβυ6)] χαϑώς, 
χαί (610, ψῖο 11 Ο. 1, 14, --- 1Ζ2ν}158] ὑμῖν δ΄ῖ΄η ΑΚῸ 1 5 Αἰπρτβύ -- 
ἡμῖν. Υ, 2. 115] ἡμᾶς ΘΕΡΟΚΙΗ, 1} γρ Απιδυβϑὺ --- ὑμᾶς. --- δὰ 
115} ὑπὲρ ἡμῶν --- Β ὑπὲρ ὑμῶν. 8. 81105 ἈπΠΡΑΙἢΡ0Β] πᾶσα ἀχκαϑαρ- 
σία ΘΕΕΟΚΙ, τὸ γε Αιηρυθ --- ἀχαϑαρσία πᾶσα. πον θη. Ρ]αγα] νὙρ]. 
Ζ0.»1 (ὉὍΧ1.9 4 ΙΡΡαι- Αἰ ΡΡαι - - αἰ θαι] ἢ --- ἢ -- ἢ ΑΘΤΕΙΒῸ ει Υρ 
Αταθτϑί -- αὶ -- χαί --- ἥ. -- Ροοὶ ἀμ Ραυχίθαϊ πὶ ἰαἰσυϊηπαη 7} δὲ οὐκ 
ἀνῆχεν (ϑῖπ ΑΒ 10 νρὴ οὔθυ' τὰ οὐκ ἀνήκοντα! ἴὐὈχῖρθηβ Θπίβρυ οι Ὧν 
δ. οἴ150}.6 δαΒαΤΌΟΪς ΤΩ Θ ἢν ἀθπὶ 1αύ., 480 δ Το πο ρουθπθηύ᾽ ; ΟὉ]. 11,18 
ὡς ἀνῆχεν --- Βν6 ρδαϊ πη. --- υ]υ 44] εὐχαριστία Ἰαΐ. , δταιίατυπι δούϊο᾽, 
ἍὝΝ16 ᾿ἶθν δίθηῦ ἀ1605 ψοσῦ, ΔΌν ΘΙ μΘμ ἃ ὙΟ1ὴ το ἴβομοπ, ἴτπη Ῥ]ΌΓΑ] ῬΆΪ, 
ΤΟ ΘΟ πεν Ϊγ, 8. 4, ὅ νυἱίο01}} ἔστε (Ώ38Ε ΚΙ, ἐστέ), 818. ἱπι- 
μογαιῖν βοίαξϑέ, 16 Ἰαύ. ,βοϊοίο᾽, --- Ῥαΐθὶ ἰδ Βαϊ αραρυᾶθ Β]κα] ΚΙ ΠαΒΒ118] 
ὅ ἐστι» εἰδωλολατρεία 6 τὶ γῷ Αμθχϑί --- ὅς ἐστιν εἰδωλολάτρης. 



πο νν- Ν υνάὅων 

ἤν ΓΗ ΝΡ Ψ 

τ' Ἐρμιθβοῦ Υ. 501 

ἘΠΉΤΑΪ 5 ΔΙΡΡαὰὶ [Ια ΚΒ, Ραΐοὶ ἰϑὺ ρα]ρὰ - σθ 518]- 
ΚΙΠΑΒΒΌΒ, εἰ ΠΔΌΔΙΡ ΓΘ ἴῃ Ρ᾽πἀδηρ γα] 1] Χυϊβύαιιβ. 18} σῚ 8. 
ὃ. πὶ πιλπηἃ ᾿ἰΧΥ]8. ὉΒ] 0 Δ 881η| γαιγλπ, ΡΤ ΡΟΘὶ αἰ 
δα δ σαΡ5. ἃπὰ ΒΌΠῸΠ ἘΠΡᾺΪΔΙΟΙ Πα 8. 7 πὶ γα θαὶν πὰ 

ΘΔ] Δ 5 πη], ὃ. ὙΘΒῈΡ ἃ Κ Βυπιὰ 1]α1Ζ, ἱν πὰ ΠΠπΠ8} 1ῃ 

ἔγα απ ; ΒΥ 6. θᾶ πὰ ΠΠΠἸΒ8. σαρ ρα --- 9. ΔΡΡᾶῃ ἀκτὰμ 110}8- 

αἷβ δῦ ἴῃ 8114] 56] θη 18}} φαγἸ ἢ θη 18} Β11η]8] --- 10 ραἸυ- 
58 Π0ΔΠΒ Ῥαϊθὶ 531]1] γα] ρ. 161 ΚᾺ}} {Δ }}1, 11 18}} ἢ] σϑῃηδιη- 

7810 γναυγβίγαπι Υἱαχῖ8... 117 ἀαρΡθθ πὶ ὑδγραὶρ τἀπίγοαδὶ, 

ἃ Κ ἔγΑΡ] Δ ἀΔη8 ἢγὰ 5118] γν]]ὰ {τ} 18. 18. 1841}} Ὡ] Δηϑατρ- 
ΚΑῚΡ ᾿ἰχυὶβ γϑῖμα, 1 ΡΔΙΏΙηΘΙ ἰϑὺ βϑύμαγοὶ, ἃκ [Ὁ]1Πη81} ἴῃ 

ΔΠΠΪη, 19. γΟΘ]ΔΠ]Δ 5 1218 1Π ῬΒΔΙΙΠΟΠ 18} δ ΖΘΙ πη 78} 

᾿ ) 
ϑαρτος ἢ πλεονέχτης, ὃ ἐστιν εἰδωλολατρεία, οὐκ ἔχει χλη- 

’ .] - ’ὔ »Σ᾿ ΄- - Ν “ Ἁ 

ρονομίαν ἕν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Χριστοῖ χαὶ ϑεοῦ. 6 μηδεὶς 
- - - 5 

ὑμᾶς ἀπατάτω χενοῖς λόγοις" διὰ ταῦτα γὰρ ἔρχεται ἡ ὀργὴ 
- των: ν Ν ΓΒ. “- 2 , Χ δι , 

τοῦ ϑεοῦ ἔπι τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειϑείας. 1 μὴ οὖν γίνεσϑε 
’; 3 - τ -- ΄-- 

συμμέτοχοι αὐτῶν. 8 ἦτε γάρ ποτε σχότος, νῦν δὲ φῶς ἐν 
χυρίῳ: ὡς τέχνα φωτὸς τπτεριτιατεῖτε --- 9 ὃ γὰρ καρπὸς 

- εἶ , ) 5: 

τοῦ φωτὸς ἐν πάσῃ ἀγαϑοσύνῃ καὶ δικαιοσύνῃ καὶ ἀληϑείᾳ 
2 -- ᾿ 

--- 10 δοχιμάζοντες τί ἐστιν εὐάρεστον τῷ χυρίῳ. 11 χαὶ 

μὴ συγχοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀχάρπτοις τοῦ σχότους.... 
Ν - Ν , γ᾽ 2 Ν ,ὔ , : 

17 διὰ τοῦτο μὴ γίνεσϑε ἄφρονες, ἀλλὰ συνιέντες τί το’ 
, - , ν . , 7 ᾿. ΡΞ, 

ϑέλημα τοῦ χυρίου. - 18 χαὶ μὴ μεϑύσχεσϑε οἴνῳ, ἐν ᾧ ἔστιν 
Ρ] , 3 Ν - ᾽ ’ . - « " 

ἀσωτία, ἀλλὰ πληροῦσϑε ἐν χενεύματι, 19 λαλοῦντες ξαυτοῖς 

ἐν τναλμοῖς καὶ ὕμνοις χαὶ ὠδαῖς πνευματικαῖς, ἄδοντες 

θ. υϑ]υΐο, ἀ16 Πδπαἀϑο σ Ὁ πδ] δύο, ΘΌθηθο 61). 11 ΝΟ γἱ41215 
Ὀτιού Β 80. 171. Α ὑὐι{ 61. 18 Δηδαγιρῖκαῖ α16 ΠΔΠ βου, πού 
δπδαγισραιρ (61Τ)). ᾿ 

ἶ 

ἔ 
ὗ 
: 

θ. Ραϊτῃ ΤΩΝ διὰ ταῦτα γάρ, νεῖ. τὰ 1Π|,1. Τ πὶ γαῖγρα1} 11] 
μὴ οὖν γίνεσθε; ἄλ5 γὙοΥθυπὶ ταῦ ΖῸΓ ΠΘΡΔΓΙΟΙ. 9. Πυμδαϊ8] τοῦ φωτός 
δίπ ΑΒΡΊΕΙΕΟ ἢ Υ Ατηρχϑὺ --- τοῦ πνεύματος. -- ἰ580] ζυροβούζε. 
10 Ραΐοθὶ 511.1}] τέ ἔστων, , ἀδδβ]οπῖρθ, νὰ οὔνγα βοὶπ Κῦμηξΐθ᾽ ; Ζιπὶ το π5 
γρ] 106. Χ, 38. Τδ5 τον βίθμῃς 1701 ΒΥΊΘ0Ιι, ἔγαρυγουύ ψ16 ὅ}. ΥἹ, 6. --- 
ἔταυ]η} τῷ κυρίῳ --- ΠΕᾺ ἴὖ νρ Αμαθυϑὶ τῷ ϑεῷ. 11 γαυχβίνατη] τοῖς 

Α ἔργοις, τοῖς ἀχάρποις [6}]0, ΘΏΠ 65 πἰομξ Πΐπέου Τα] 18 δίαπα. 117 ἔγτὰ}- 
Ἰδηᾶδη5] συνιέντες -- ΑΒ βίη συνίετε, ---- 517]81] συροδβούζί, 19. 1π 988]- 
τηοτη] ἐν ψαλμοῖς Β ἀθ γρ Απιθτβί --- ψαλμοῖς. --- 515 νη 818] ἄδοντες, 
65 16} χαὶ τνάλλοντες, “πῖθ ἴῃ βγγ. Απρ' πᾶ οἰ ηῖσθη 11 ΌΓΘΠ Πδη ἀΒοὨσὶ- 
ἴθι. --- ἴῃ μδίγέδτη}] ἔν ταῖς καρδίαις ΑΘΈΡΟ [Ὁ νρ Ατηθτβύ --- (ἐν) τῇ 
χαρδέᾳ, 



502 ΕΡΏΘΒοΥ Υ. 

ΒΑΘΌΎ) Δ ΠΘ]Π81Π|, 5ΙΟΟΎΔΠἀΔη5 ἴῃ ΠΔΙΥ 1 ἰχγαγαίγη ἔναι- 
1π, 20 Δυ]παοπαάδηθ 5᾽ηδοῖπο ἔγᾶγη 8118110 ἴῃ πϑτηΐῃ ἔτδα- 
71Π8 ἀΠΒ8 18 [6818 ΧΥΙδύαιθ αὐδπ ἰὼ σαρθᾶ, 21 ταὐπδιβΊδη- 

Δ Π8 1ΖΥ15 ΤΠ21580 1η ἃρΊδ58 ΧυὶδύδιβΒ. 22. 4ΘΠ6 15 561 Π81Π| ΔΌΠδΠῚ 

ὉΠ Δυβ]αϊη8 ϑνάβυθ γ8}1Π, 28. ἀπύθ ναΐν ἰδῦ παὰ}}} αΘΠδΐ8, 

ΒΥΆΒΥΘ 18} Χυβίμβ ΠᾺΡ ΔΙ ΚΚΙΘΒ]Ομ5, 18} 15. ἰϑῦ παβ]δηϑ 
ἰοἸΚῖ8. 24 δἰκθὶ βγᾶϑυθ δ ΚΚ]65]0 αὐ μᾶυβοῖΡ Χυϊδίαθ, βυδὴ 

ΘΠΘΪ8 Δ Π8Π) 618} ἴῃ ἈΠΔΙηΙη8. 30 118 ὙΑΙΓῸΒ ἔΠ]Ὸ0Ρ. 
ΠΘΏΙΠΒ ᾿ΖΥΔΙΌΒ, 5ΥΆΒΥ0 18} Χυϊδύαθ ἔγΓΠ]0 ἃ. ΔΙ ΚΊ ΘΒ] 781} 51 

δΠθδη αἰραΐ ἴααθι Ροὸ, 26 οἱ βΡὸ ρδυθί μαι θαϊ ρϑῃγαϊπ)δη 8 

ῬνΔἘ]ὰ ναὐΐπ8 ἴῃ ναυγᾶα, 217 οἱ πβίϑιμϊ 5110 515. γυ]θαρα 
ΘΙ ΚΚΙΘΒ]0Πη., ΠῚ ΒΔΡΔΗΔθΙη Ὑϑιηηη6. Δἰρθαι τη8}10 ΔΙΡΡαὰ γᾶ 

" - ΄-ν᾿ ,Ν 

καὶ ψάλλοντες ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν τῷ χυρίῳ, 20 εὐχα- 
- ᾿ 4 2 “Ὁ 

ριστοῦντες τήάντοτε ὑπὲρ στάντων ἐν ὀνόματι τοῦ κυρίου 
ς - 2 “- - - Χ Ἀγ - ς ΄ 
ἡμῶν Ιησοῦ Χριστοῦ τῷ πατρὶ χαὶ ϑεῷ, 21 ὑποτασσόμε- 

γον ἀλλήλοις ἐν φόβῳ Χριστοῦ. 22 αἵ γυναῖχες τοῖς ἰδίοις 
2 -᾿ Ρ] 

ἀνδράσιν ὑπτοτασσέσϑωσαν ὡς τῷ κυρίῳ, 28 ὅτι ἀνήρ ἔστιν 
κεφαλὴ τῆς γυναικός, ὡς καὶ ὃ Χριστὸς κεφαλὴ τῆς ἐχχλη- 

2 ω- 3 Ν 

σίας, καὶ αὐτός ἐστιν σωτὴρ τοῦ σώματος. 24 αλλὰ ὡς ἣἧ 

ἐχχλησία ὑποτάσσεται τῷ Χριστῷ, οὕτως χαὶ αἱ γυναῖχες 
- ΡΥ δ ’, γ ΄ Ευν } 2 - ᾿ 

τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν ἐν παντί. 2ὅ οἱ ἄνδρες, ἀγατιᾶτε τὰς 
-»Ἥ - Ν 2 ’ Ἵ 

γυναῖχας ὑμῶν, καϑὼς χαὶ ὃ Χριστὸς ἡγάπησεν τὴν ἐκχλη- 
- 2 σίαν χαὶ ξαυτὸν τιαρέδωχεν ὑττὲρ αὐτῆς, 26 ἵνα αὑτὴν 

ἁγιάσῃ καϑαρίσας τῷ λουτρῷ τοῦ ὕδατος ἐν ῥήματι, 21 ἵνα 
2 - 

παραστήσῃ αὐτὸς ξαυτῷ ἕνδοξον τὴν ἐχχλησίαν, μὴ ἔχουσαν 
- ἣδον,ἰς , ΡῚ »Ὕ ᾿ ’ ΕῚ ς εἰ δ ᾿ρβασοΣ κ 

στιῖλον ἢ ῥυτίδα ἢ τι τῶν τοιούτων, ἀλλ᾽ ἵνα ἢ ἁγία χαὶ 

22 ἀ0Πη618, 416 ΒΑΠΑΒΟΒΥΙ ᾳ6π65, τὶ 24. 24 Χυϊβίαιι, 16 παπᾶ- 
Βο χ  Χυϊδύα. 

20 αὐπ 141 σα ρα} τῷ πατρὶ χαὶ ϑεῷ ὉΤΕΕῸ ἄθρ᾽ ΑἸ Υβίρδδ.-. 
τῷ ϑεῷ χαὶ πατρί. 22 υἱπαιβ]αῖηα) ὑποτασσέσϑωσαν δῖα Α γρ ΗΙοΣ 
ΑἸυδύ --- [6810 τὼ Β, αἴθ ἄρτιροπ ὑποτάσσεσϑε. 25 Ἰ0Ὦ 18 180] χαὺ 
αὐτός ἐστιν Ὁ)25ἜἘΞΚΙ, Βίης --- αὐτός. 24 5γ8}} οὕτως χαί, ΘΌθπ50 [610 
χαί ὭΒΟῊᾺ βυ8} 1 Ὁ, ΧΥ͂, 22, 1 Ο. Υ111, 6, νρὶ. δυοὰ χὰ ἘΡᾺΆ. ΙΤΥ͂, 82; 
ἄοοι! ἢπάού 510} βυδὴ 14} 1,0. ΧΥ͂Ι], 20. 64]. ΤΥ, 29. --- ἀθηᾶπι βϑὶ πδῖτα] 
τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν, 5. τὰ 1 ΤῊ. 11, 14. 2ῦ 78 γαῖγοβϑ)] οἱ ἄνδρες, 
ΥὙΡ]. 1,0. ΥΙ, 20. --- ἱΖνάγοβ)] ὑμῶν (Ε6 1ἴξ νρὴ οὔου. ἑαυτῶν" --- [610 ἴπ 
δῖπ ΑΒ. 21 5110] αὐτός ϑδῖπ ΑΒΏΤΕΟΙ, ἰὐ νρ --- αὐτήν. --ο ὙϑΠπθ 
πα τη8116 βἰπα ραγυϊνθ ροηθίϊγο. 



ον; “Ἄ«“Ὄγν᾿ -' 

Ἐρδμοβον ΥἹ. δὺ8 

ΒΥΔΙΘΙΚαΙΖΘ, ἃκΚ ΘῚ 5118] γϑῖμπὰ 18} ππγᾶγημηι. 28 5γὰἃ 18} νὰϊ- 

γῸ5 Βκαϊπη {γἸ]0 ΒΘΙΠΟΒ. ΘΠ η5. 5γ6. ΘΙ Κὰ βθῖπα. [56 5110 15 

ἸοῚκΚ ἔγπ]0}}] 8861 βϑὶπᾶ 6} ἢ]0Ρ, [78}}} 51 5] ρᾶη {0}. 

39 πὶ ἃ κΚ τὰδῆπὰ γα 861η ἰοἰκ ἢ]αϊάα, ἃκ [Ὀ4610 [ἃ 

78} γΔΥΘῚΡ, 5ύαϑνθ 18} Χυϊδύιβ ΔἸ ΚΚΙ ΘΟ... 
ΥἹ, 8... δδὰ}}}Ρ Ρ᾽αΡΙ8, Ραΐὰ σδμίτρ αὖ {γ8}1}}, 7006 

5ΚΑΙΚΒ 4006 ἴτ0158. 9. 18} 75 [γα] 8, Ραύα βγη ὑδα]αὶΡ 

γἱρτὰ ἴπβ., τα] οὐδ δ η8 ἴθ Ὠγοΐοβ, υἱὐδηδη8 Ραῦθὶ 11 18}} 
ἰχυδ βαυηὰ [γαπ]ὰ ἰδὺ ἴῃ ΙΔ], 18} Ὑ]])]ΆΠ]Ρ6Ὶ πἰδὺ αὐ 

β ἸΠ)1ηἃ. 

10 Ῥαΐὰἃ πὰ ΔΠΡΑΥ, ὈΤΟΡΙ] 5 Ἰηθὶηδὶ, ἸΠΒΥ1})Ὰ]Ρ 1Χ0]81 --- 10 (Β) 

ἄμωμος. 28 οὕτως χαὶ οἱ ἄνδρες ὀφείλουσιν ἀγαπᾶν τὰς 

ἑαυτῶν γυναῖχας ὡς τὰ ξαυτῶν σώματα. ὃ ἀγαττῶν τὴν ἑαυτοῦ 

γυναῖχα ξαυτὸν ἀγαπᾷ. 29 οὐδεὶς γάρ ποτε τὴν ξαυτοῖ 
σάρχα ἐμίσησεν, ἀλλ᾽ ἐχτρέφει αὐτὴν χαὶ ϑάλτιει, καϑὼς 
χαὶ ὁ Χριστὸς τὴν ἐχχλησίαν... 

ΥἹ, 8 (εἰδότες ὅτι ὃ ἐάν τι ἕχαστος) ποιήσῃ ἀγαϑόν, 
τοῦτο χομίσεται “ταρὰ χυρίου, εἴτε δοῦλος εἴτε ἐλεύϑερος. 
9 χαὶ οἵ κύριοι, τὰ αὐτὰ ποιεῖτε τιρὸς αὐτοίς, ἀνιέντες τὴν 
αἸτειλήν, εἰδότες ὅτι χαὶ αὐτῶν καὶ ὑμῶν ὃ χύριός ἐστιν ἐν 
οὐρανοῖς, καὶ πττροσωποληιψία οὐκ ἔστιν παρ᾽ αὐτῷ. 

10 Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί μου, ἐνδυναμοῦσϑε ἐν χυρίῳ 

ος 939 ΜΙ αἰκκίοβίοι Ὀσιομέ ἃ αῦ. ὙΥἹ, 8 ΜὶῈ ἐδ} ἐσ Β, παὶΐ 
ἐταϊοίαπᾶδηβ (9) ἃ εἷπ. 9.18} 7185 ἔγϑυ͵δηβ βἰθῃῦ ἴῃ Β Ζυγθῖταδι. 10 ἴῃ- 
ΒΥ ΠΡ]. 1] ΑΔ, ᾿πϑυϊη78ὶ} Β. 

28 18} ναῖσοβ βΒ.] πη} χαὶ οὗ ἄνδρες ὀφείλουσιν ΑΘΕΕΟ ἰὐ νρ -- 
ὀφείλουσιν (χαὶ) οἱ ἄνδρες. --- Ἰοῖκα 561π8] τὰ ἑαυτῶν σώματα, 5. κὰ 
Μι. ὙΠΠ, 8. --- βοῖπ βι ] 15. 1611} {{110}} Ζαροβούζύ πᾶθ ἢ Θἰ ΠΟΣῚ Ἰαἰθ᾽ ὨἸ ΒΟΉ 6 ἢ 
406116; απβίαίί, ἀοΥ σψοχίθ ὥς τὰ ἑαυτῶν σώματα. ὁ ἀγαπῶν τὴν ἑαυτοῦ 
γυναῖχα ἑαυτὸν ἀγαπᾷ Ῥαῦοθα 6: ,58}.π| ΟΟΥΡὰ5 αἰΠΠρὶς αἱ ἈΧΟΥΙΘΠιὶ 

- ΒΌθΙη ΑἸΠρῚς οὐ 86 Ἰρϑῦτη αἰ]1ρ10᾽, ΑἸηθυδῦ ,βασμη οοΥΡτ8 αἰ]Π]ρὶῦ ααϊ υχο- 
Γ ΤΌΤ. Βυδτῃ 61]|ρ10᾿΄. ἘΣΡΘΠάΔΠΘΙ βύδιητηῦ 0 ἢ ἀ85 18} ὙΟΥ 51|Κ, 29 18 188 
; ἡἰπθκαν δ αὐτὴν χαὶ ϑάλπενι ΕΟ ἃ οἷ -- χαὶ ϑάλπει αὐτὴν. ΥἹ,9 705 
Ὶ ἔγαυ]αη5] οἵ κύριοι; γεῖ. σὰ Υ͂, 2ὅ. --- ὨγοίοΒ] τὴν ἀπειλήν, Ὀ]ατΆ] προ ἢ 

ἄθτα Ἰαΐ. ,τηΐπδ5᾽ ---- ἴπηὴ 18) 12018] χαὺὶ αὐτῶν χαὶ ὑμῶν ΑΒΠ1 νρ, υπά 
ΔΠΒΠΙΙΟΝ Κ΄1η1, ἀαὰ8 οτϑίθ χαΐί ἰδ ψθρρο]άβθθη --- χαὺ αὐτῶν ὑμῶν, κχαὺ 
ὑμῶν αὐτῶν, --- Βᾶτηδ ἔτγαυ]4)] ὁ χύριος, βᾶτηα, Ζιιρθδοίχί. Μαββιηᾶπη ψοὺ- 
τηυίοίθ ΟἿΠΘ συιπμᾶ 88 Βαιηᾶ, Υρ]. Μο. Χ, 8. 1,0. ΧΥ͂ΙΙ, 84. ὙἹΘΙ]οΙ σύ 
1δὺ βϑιᾶ π80ῃ Βδ. Χ, 12 58 ϑδτηα ἃ ἔγαυ]α 411120 χυροϑοίζίύ. 10 πὰ] 
φζυροβοίχί. --- ὈΓΟ ΓΒ τηθίη81)] ΚΙ, δ΄ῖης, ἀδελφοί ἙΘἐρ νρ, Α δὴ δπᾶθ- 
ΤΟΙ 506116 --- [6]0, 



ὅ04 Τρηθδου ΥἹ. 

ἴῃ [τα] πη 718} ἴῃ τηϑηθαϊ ΒΥ θ6 18 ἰ8. 11 ρἝΠΔΙΠΟΡ ἰΖυ 8 

ΒΤ ΟἾΡ5, 6ἱ Πηᾶρ0}]} ϑ5ἰδπαδηῃ υἱρῦὰ [150 1η5 ΙΔ. ]Δ.8, 
12 πηΐθ πἰϑὺ 1Ζυ18 Ὀγδκ] ὙἹρτὰ 161} 18} Ὀ]0Ρ, δ υἱρτὰ γυϑὶ 8 
714} να]αυΐη]α, υἱρῖὰ Ρβᾶπη5 [αἰγασαι ΠαΡαπμἀδη8 1101218 ΡΪ8, 

γἱ ρα ΡῸ ΔΠΙΘΙηΠθηἃ ἘΠΒΘΙΘΙη5 ἴῃ Ρϊπη ΠΙΠ]ΠΔΙΠΙΠ 81. 
18 ἀαΡΡ πἰη]Ρ βᾶ γα οΡ8, οἱ τηᾶρθὶρ δηαδύδηαδη ἴῃ βδΠη8 

ἀαρῶ ἈΡ1Π]η 18} [ἢ Δ]]ΔΙητηδ, ἀϑυϑαγκ]δηαδη8 βθαπαδη. 14. 5ἴδῃ- 

ἀ4Ρ πὰ υἱσδυγάδηδὶ ΠῸΡΙΠΒ ἰχυϑυδπ8 86Πη]81 18} σαραϊἀοαδὶ 

ὈγΆΠ]Οη ρΘΤΙ ΘΙ η8, 1ὅ 18} ρΆΒΚΟΠαΙ ἰοὔθμη ἷ'πῃ δ ηΥ]ρδὶ 
αἰγαρ ΘΙ] 08 ΘαΥΔΙΥΡ])15, [ 16. πἰᾶγ 811] ΔπαπΙ 8 Π 688 81Π|4 
σα] Δ ΘΙ Π818, βδΙΠ]ΘῚ τηᾶρ} 81108 ΔΙ ΔΖΗΟΒ. Ῥ18. ὉΠ56]]1Π8 

Ἂ ἣ 5: τὶ γὰ ἃ - 2 Ἔ ͵ 9 - 11 2 δύ 9 Ν Ε 

χαὶ ἐν τῷ χράτει τῆς ἰσχύος αὐτοῦ. ἐνδύσασϑε τὴν σπταν-- 
- “- Ν Χ δ - Ν 

οπλίαν τοῦ ϑεοῦ πρὸς τὸ δύνασϑαι ὑμᾶς στῆναι πρὸς τὰς 
υ -Ὁ 2 "Ὁ 

μεϑοδείας τοῦ διαβόλου, 12 ὅτι οὐκ ἔστιν ὑμῖν ἢ πάλη 
το 2 

πρὸς αἵμα καὶ σάρχα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχὰς καὶ ἐξουσίας, 
χερὸς τοὺς κοσμοχράτορας τοῦ σκότους τούτου, πρὸς τὰ πνευ- 

ματιχὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐτουρανίοις. 18 διὰ τοῦτο 
Ὁ} ,ὔ ᾿ -Ὥ “Ὁ « -» ) οὐ 

ἀναλάβετε τὴν ττανοττλίαν τοῦ ϑεοῦ, ἵνα δυνηϑῆτε ἀντιστῆναι 
"“ - » . ͵ - 

ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πονηρᾷ καὶ ἅπαντα κατεργασάμενοι στῆναι. 
14 στῆτε οὖν περιζωσάμενοι τὴν ὀσφὺν ὑμῶν ἐν αληϑείᾳ 

Ν - , 

χαὶ ἐνδυσάμενοι τὸν ϑώραχα τῆς δικαιοσύνης, 1 χαὶ ὑπο- 
Ἁ ἴω ) - 

δησάμενοι τοὺς πόδας ἕν ἑτοιμασίᾳ τοῦ εὐαγγελίου τῆς εἰρή- 
ἴων 2 Ν - 

νης, 16 ἐπὶ πᾶσιν ἀναλαβόντες τὸν ϑυρεὸν τῆς πίστεως, 
ἐν ᾧ δυνήσεσϑε πάντα τὰ βέλη τοῦ πονηροῦ τὰ πεπυρω- 

11 ἀϊαθυϊαθβ δῦορ Β, πίομύ Ἀπ] }ῖπ5 (61); ΔΑ ἂπὶ ταπᾶθ Ὁπμ0]- 
Ρίμ5. 14 δ ραραϊάοᾶαὶ Β, Ἰὰρ σαραϊάοᾶαϊ Α. 10 Ὁπ861]1π5 Α, υπ- 
56161:5 Β. 

-ι - ΡΠ... Πρ. ΄΄ΠΠ͵- ΘἙἙἙἝἝςςςςς-.--....ς.Ξ 

11 ρΆΒδΙΠΟΡ 1Ζ2Υ185] ἐνδύσασϑε; 65 βίρῃὐ βοῃηβύ δ 0 ἢ δ Βάπιοα 8116 1η ; 
Βῖοσ Βάροη ΕᾺ ἐνδύσασϑε ὑμᾶς, Απιδτβὲ ἰπάπιϊταϊπὶ ΟΝ"; Τὺ Υὦ οἷπάνμίο 
γοβ᾽. 12 ἴλν18] ὑμῖν ΒΌ1ΕῸ ἀοὲρ -- ἡμῖν. --- 1611ς 714. 106} αἕμα χαὶ 
σάρχα, α16 υπηβύθ!]πρ 0 ἴπ νρ Δὰρ ΑἸΔΌΓ Αμηθυϑί. -- 18 γα] η]Ὰ] 
καὶ τὰς ἐξουσίας ἨῈ ἔ γε Αταρτβί --- χαὶ πρὸς τὰς ἐξουσίας. --- υτἱαἰῖϑ8 
Ρ[5] τοῦ σχότους τούτου --- ὭΦΕΚΙ, τοῦ σχότους τοῖ αἰῶνος τούτου. 
18 ἴῃ ἈΠ] τηπιΔ} ἅπαντα, γρ Λιμῦσδῦ «ἴηι ΟΠ 18. ΡΥ ι5᾽. 14 ἨυρΙΠ85 
ἰζγαταη8)] τὴν ὀσφὺν ὑμῶν, ἅδον ἄθπῃ 800. γρ]. σὰ 5ῃ. ΧΙ, 44 ραθυπᾶδῃβ 
μαπάυπβ 78} ἰοὔαπ8, ΘΌΘη50 1αὔ, , Β.ΘΟΙ ΠΟ ΠΠ] 005 ὙΘΒΧΟΒ. --τ Ββιιη͵δὶ} ἔν 
ἀληϑείᾳ, ΘΌθπθΒ0 96810 ἐν ΤΥ͂, 14. 80 (ἴπ Β) ἀπά ππίοη 16 Ὀ6ὶ βαπιπιοὶ, 
10 υἱὰτ 41}] ἐπὶ πᾶσιν --- ἐν πᾶσιν δῖη Β 1ὐ νρ. 



Ἰρμοβον ΥἹ. δ0ῦ 

απ ἶβκοβ. αἴ πγαρ͵ᾶθ. 17 74} ἈΪ]ΠῊ πα ϑθὶ 18 πἰχη]θ, 18} πηθΚὶ 
ΔΏΤΩἾη5., Ραοὶ ἰδὺ ναυστὰ σΡ8, 18. ῬᾺ1}} Δ1]108 δἰ ΟΠ] Π5 

Ἶ ὈϊάοΒ αἰ ύτομ 8 ἴῃ 811 τθ]ἃ ἴῃ Δ 7811 ἅτι ΡΠ] Πηὰ 
γἈΚΑΠδη8 Β᾽πὐθὶ πο ἴῃ 1181] πϑαδααθὶη 18} ὈΙΔΟΠπὶ {ὙΠ 8]} 1 

Ραΐπλ γϑὶμᾶμι, 19. 181} ἔτη 118, Θ᾽ τη18 οἱ θαϊάαι γαστα ἴῃ 
Ια Κα ΠΠΠΠΡῚΒ ΠΊΘΙ 8, ἴῃ ὈΔ]Ροῖη Καμπ Ἴδη τὰπὰ ἃἰγαρ ]]ΟΠ8, 

20 ἴδ ῬΟΘΙ αἰσῖπο ἴῃ Καπδυ]άοπ, οἱ ἴῃ ἰζὰὶ οι β] δὰ 506 

ΒΚα] αι τοα]ὰμ. 21 ἈΡΡδη οἱ 18 ΥἱδθὶΡ ἔνὰ ὈΪ τὴῖκ ἰδῦ, ἢγᾷ 
ἴκ ἰδπ]α, ΚαμπΘΙΡ ἰ2υ18 ἃἰ]αΐα ΤΎΚΘΙιΙΒ. 88 ΠΠπθὰ ὈΓΟΡΔΙ 78} 

᾽ ᾽ Ἁ Ἁ “Ὁ , ’ 

μένα σβέσαι. 11 καὶ τὴν περικεφαλαίαν τῆς σωτηρίας δέ- 
ἔξασϑε, καὶ τὴν μάχαιραν τοῦ τινεύματος, ὃ ἐστιν ῥῆμα ϑεοῦ, 

18 διὰ πάσης προσευχῆς καὶ δεήσεως προσευχόμενοι ἐν σταντὶ 
-»"ὝἮ ος - 

καιρῷ ἐν πνεύματι καὶ εἰς αὐτὸ ἀγρυτινοῦντες ττάντοτε ἐν 
πάσῃ προσχαρτερήσει χαὶ δεήσει ὑττὲρ ππτάντων τῶν ἁγίων, 

ΟΝ {4 Χ 2 - ς! - υ 2 , - ’, 

19 χαὶ ὑπὲρ ἐμοῦ, ἵνα μοι δοϑῇ λόγος ὃν ἀνοίξει τοῦ στό- 

ματός μου, ἐν παρρησίᾳ γνωρίσαι τὸ μυστήριον τοῦ εὐαγγε- 
΄- - λίου. 20 ὑπτὲρ οὗ πρεσβεύω ἐν ἁλύσει, ἵνα ἐν αὐτῷ σταρρη- 

σιάσωμαι ὡς δεῖ μὲ λαλῆσαι. 21 ἵνα δὲ καὶ ὑμεῖς εἰδῆτε 
, “οΟἷὟ 

τὰ κατ᾽ ἐμέ, τί πράσσω, πάντα γνωρίσει ὑμῖν Τυχιχὸς ὃ 

18 γϑκαπᾶδηβ Β, ἀπνακαπᾶδηβ ἃ (4 δὺ8 ἀπ βᾶτηπια ψ]Θάοτ ΒΟ] Ρ) 
ἷπ 811ἱ Β, ἰδ] ἴῃ Α, 19 ΝΟ ροἹἱθαϊᾶαθ Ὀγϊού Α 840. πηρῖμῖβ, αἷθ 
ΒδΔηἀβο συ τηθ 1 Π818. 20 Κυπανίάοιη (16 ΒΔπαβοηΥ, Καυπανράοιη ΟΤ,. 
ΒΚυΪ7δα; αἴθ Πδπαβο σι δῦ πὸ ΟἿ, 801]. 21 Ραμ 6810 πίομέ, 1βί 
ΔΌΘΙ 18 δπΐ πὶ ΘΥΟΒΟμθη, ΤΎΚΟΙΚαβ αἴθ παμάβομυ!ν, ΤΌΚΘΙΚυΒ ΟἹ. 

11 πῖτη81}} δέξασϑε --- ἴθ 10 ἴθ ὍΤΕ ἄορ. ΤῸ. οοπήπποίίν βἰθῃύ 
Γγ ἄθῃ ἱπιρ 6 Υ. 8017. ὙΠῸ 14, Ὑ{611 α16 γοΥΒο τ Ὁ 418 ἀδιθσμα ρο]ίθη 50]]. 
18 ἴπ 8118 τη614] ἐν παντὺ καιρῷ [4116 Ζοιίθπ᾽, γὙρῚ]. 1,0. 17,1 νὰ Ρᾶπ 
ἴῃ Ἰα΄ πδὴ8 ἀδΡΆΤΒ (ἐν ταῖς ἡμέραις ἐχείναις) ὈΤΥΔΠΗ φρο ὑπ4 Μο, 
ΧΙΠ, 24 ἴπ 1αἴπδηβ ἄαρϑδῃ8 (ἔν ἐχείναις ταῖς ἡμέραις) 581] γἱᾳ1Ζ6 1} ἃ, Ὦ. 
αὐΐ Ἶθπη6 ἰαρθ [Ὰ}16π ἀϊθ ογθί ρπἶββθ (08 Θαἀϊοίβ πᾶ ἄθν γογἢΠδίοσ απ; ΔΌΘΙ 
ΖΦ}. ΧΙ, 9 1401 ἢγὰβ8 βαρ ΒΙΡ ἴῃ ἄαρ' ἐν τῇ ἡμέρᾳ (τ οἰ [Ὁ] Πα ἴῃ πδδύ 10), 
ἴπ τηδυτρίὶπ πρωΐ Μο. ΧΙΡ, 20. ΧΥ͂, 1. ΧΥ͂Ι, 9 (1π πιδυχρίπα Κοπιηξ ΡᾺΣ 
ποῦ γο 1) βομθίποη α16 δοουβαξνο Θἰ πα Δ 0] διῇ ἀϊο ἔγαρθ ὰΠη ΖῈ βίθῃβῃ. 
-- (ἃ Ῥᾶπιπια]} εἷς αἰτό ΑΒ, εἰς αὐτόν Ὁ1ΕΟ, ἴἰπ 110, 'π ἴρ80 1Ὁ υρ --- 
εἷς αὐτὸ τοῦτο. --- βἰπέοί 0} πάντοτε ΘΕ ἀοἷρ --- ἔθμ]υ, --- υϑάδπάοίπ 
188] προσχαρτερήσει χαί ---- [610 ἴπ θΤΕῸ ἃ 6. --- ΒΙάοτα}] δεήσει, ῥ]υτ. 
[τ βίην. ψῖθ Μο. ΧΙ, 171. 1.0. ΧΙΧ, 40. --- ἔταιῃ] ὑπέρ ΘΊΈΠΕΟΘ, τυρὶ. 19 
- περί. 21 705] καὶ ὑμεῖς, καί [6Ἀ10; σου βίθ]]υπρ 10 51η ἌΡΕΕΟ 
ἵξ “"-: εἰδῆτε χαὶ ὑμεῖς. --- 1κῚ χυροεοίσί. -τ- ΚαπποΙρΡ 1Ζν15 8]1α8] πάντα 
ὑμῖν γνωρίσει, πάντα γνωρίσει ὑμῖν, δΔΌνΟΙΟμοπάθ του βίθ]υηρ, 



9506 Ἐρῃθβον ΥἹ. 

ὑρργα ἃπᾶραμύβ ἰπ ἔγαα]π, 22. ῬᾶΠΘῚ ᾿πβδηαϊαδ ἀπ ᾿χυὶβ 
ἀαρθ8 οἱ Καμηθὶρ ἔνα Ὀϊ πρὶ ἰδὺ 18} ρργαΐβι)αϊ Παϊγθοηδ 
ἴζγαῖ. 23 σαΥΔΙΤΡΙῚ ὈΥΟΡησὴ 188 ἔργα 110 ρα Δα Θ᾽ Πδὶ 
ἔα σαρα δὐϊπ 18} [τα]ῖη Ιθ81 Χυϊβίαθ. 24 δηϑίβ τη} 
Δ11αῖπὶ Ρα 16] ΕἸ]οπα ἔγαθ]αημ ἀηϑατδηᾶ [Θ5ὰ Χτὶδῦα ἴῃ ἀηγὶὰ- 

Τ61Π. ΔΘ 

θὰ Αἰΐαϊδίυτη υδύδμῃ. 

2 ν 2 Ν νΝ Ν ’ 2 , τὴ 
ἀγαττητὸς ἀδελφὸς χαὶ πιστὸς διάχονος ὃν χυρίῳ, 22 ὃν 

- ) ω . »“-5 

ἔπεμψα πρὸς ὑμᾶς εἰς αὐτὸ τοῦτο ἵνα γνῶτε τὰ περὶ ἡμῶν 
χαὶ παραχαλέση τὰς χαρδίας ὑμῶν. 28 εἰρήνη τοῖς ἀδελ ἡ παρακαλέσῃ τὰς καρδίας ὑμῶν. ρήνη τοῖς ἀδελ- 

- Ν 2 ͵ὔ Ἀ , 5 Ν - Ν Ν ; 

φοῖς καὶ ἀγάπη μετὰ πίστεως ἀπὸ ϑεοῦ πτατρὸς καὶ χυρίου 
ο -“ - 2 

Ἰησοῦ Χριστοῦ. 24 ἡ χάρις μετὰ πάντων τῶν ἀγαπώντων 
ωΥ 3 - Ξ 2 

τὸν χύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν ἀφϑαρσίᾳ. ἀμήν. 

22 Ὁρὶ᾿, 50 ἴθ Ββδαῃάβομγ, πιομύ τὰκ (Μδββῃι.) 

22 Ὁρκ] ἡμῶν; Ὁρὶκ τος Ἰρῖῖβ, 16 ὍΠΒ Ξε ΠΠΕ15; ἀΟ0 ἢ Καηπ Ἰοϊομί 
-ἰθ ὑοὰ δύ διβροία!]θη βοΐη. ΠῸῚ ἀπ] 50}1168θὺ ΔΕΥΒΟΒΘΙΠΠΟἢ ἀθη. Αὐἱὶ- 
ΒύΆΤ ΟΠ 8. οἷπ (88 τη βτα πη ραᾶπα τηῖβ 0]. ΤΥ, 10). 24. δτη6}}] ἀμήν Ὁ 
ἘΚῚ, ἴἰἰτὰ γρ.-- 6810. Ὁπύθυβομυ  τῖθ ἴθ Ὁ (πρὸς ᾿Εφεσίους ἐπλη- 

ρώϑη). 



αι. ΝΣ 

ρρφυνν οι ενε 

Ὁπ ΕἸ ρΡ δίπι μι. 

Ι, 14..... δ ὈΙΌΡΥΘ ἴῃ ἔα) πη. σαὐγαυδηδηβ θαπᾶ- 

Ἰογὴ Πιθ πα Ϊη] πιδὶβ ρα ἀπ γβ8) Παρ ΠἀΔΠη5 ναι) ρα θ8. γοάἤδη. 

1ὅ βαπιαὶ ταὶ 5. 18} ἴῃ ΠΟΙ Ρὶ8. 18} Παἰ ἔϑ α!8, βαχηδὶ θὰ ἰὴ 

σοα]β ΥἹ]]ὴ5 Χυϊδύι τηθη]8πα, 16. ϑιπηὰϊ Ρᾶμ 8 ΕΠἸΔΡΥδί, 
γἰϊαηδηβ Ραῦθὶ ἀπ 5. Π]0Πδϊ αἰγαρρ' 1] 08 σαϑαῦ 8 ἢ. 117 1 

Ραϊοὶ 8 Παϊΐβίαϊ, Χυϊδῦθι. τηθυ]δηα πὶ βυ Κη θα, ΤΩ ΠΔΠαΔΠΒ 

Πρὸς Φιλιππησίους. 
- ) 

12 (Γινώσχειν δὲ ὑμᾶς βούλομαι, ἀδελφοί, ὅτι τὰ κατ᾽ 
ν - -“ 2 

ἐμὲ μᾶλλον εἰς προχοττὴν τοῦ εὐαγγελίου ἐλήλυϑεν, 18 ὥστε 
τοὺς δεσμούς μου φανεροὺς ἐν Χριστῷ γενέσϑαι ἐν ὅλῳ τῷ 
σεραιτωρίῳ καὶ τοῖς λοιττοῖς σπιᾶσιν, 14 καὶ τοὺς) σπτλείονας 

τῶν ἀδελφῶν ἐν χυρίῳ πεποιϑότας τοῖς δεσμοῖς μου περισ-- 
,͵ -» 2 ,ὔ Ν ’ - “Ὁ - Ἁ 

συτέρως τολμᾶν ἀφόβως τὸν λόγον τοῦ ϑεοῦ λαλεῖν. 1 τινὲς 
. . Ν , Δ Ὁ 94 δ Ν Ν 2 2 , ν 

μὲν χαὶ διὰ φϑόνον χαὶ ἔριν, τινὲς δὲ χαὶ δὲ εὐδοχίαν τὸν 
ἊΝ, Ν Σ , 16 « Ν 7 ΡΟ ΑΙ Ξ ἰδό { μι 

ριστὸν χκηρύσσουσιν. οἱ μὲν ἐξ ἀγάπης, εἰδότες ὃτι εἰς 
) ,ὔ - 2 , - « Ν 7 2 ἣ 
απτολογίαν τοῦ εὐαγγελίου χεῖμαι, 11 οἱ δὲ ἐξ ἐριϑείας 

Ν ᾿ ,ὕ 2 ς -᾿ Ν, ὃ ,ὔ 

τὸν Χριστὸν χαταγγέλλουσιν οὐχ ἁγνῶς, οἰόμενον ϑλίψιν 

γοι ῬΕΠΠΙρΡΡΟΙΥΙΘθ οηίῃδιὺ Α: 11, 20.--Αΐῦῇῷ, 6, ΒΊῚ, 14--Ἱ], 8. 
11, 22 --ΤΎΥ, 17; ροιηθίηβδιη ᾿ἰϑὺ 8180 ἀδϑ8 ἵπ Α οηὐμῃαϊέθπο δύο. [πὰ ρ8}- 
Ζ6η βἰπᾶᾷ Τ|,υ0 4ΕΥ δρὶβί8ι ουμαϊίθη. Ι, 14 απ, ὑθουσθδῦ γὺρ Ιη8Π8- 
σἰβίαηβ. 15 δΒαϊρίαϊβ; Β παι α156. 16 5 Β, πΙομύ ἴῃ (61,.) 

{᾿Ὀουβομτις ἄὰ ΕἸ ρρίβίαπη, πο ΤΥ͂, 1δ; 65 βίθῃὺ ἐὰν ΕἸ ρροβίαϑ, 
ΥΩ]. Αὐῃϊβίτηιβ. Ι, 14 σαδαυγβαη} τολμᾶν, νεῖ. σὰ Μο. ἸΤΥ͂, 1. ---- ρ}5] 
τοῦ ϑεοῦ ὅϊῖπ ΑΒ ἢ νρ Ατηῦγϑύ, 46 γϑυθυπι Ἰοααὶ ἀο] ---- [6}10. 15 δυχηαὶ 
ΡαΠη] οἱ δέ, χαὶ [61Ὁ,ὰῊ 16 βιυπιαὰὶ Ρᾶῃ] οὗ μέν; θ᾽ ἀθοιβθίζου ἔδθδίθ οὗ 
μέν ἰντυ τη! 10} πὶ βἴππθ γὸπ 8111, πϑΏτη 8150 οἷπμθ ἀντ 614586. ἀθγ χηρύσ- 
σοντες ἃπ, ὙΒΏτοπα οὗ ἐξ ἀγάπης 510}. οΥκΙ ἄτοπα δυΐ ἀἰθ Ζυ!ούζύ σϑπδπηύθ 
φυγοῖΐθ σαίξαπρ ὈΘΖιθηΐ, ΒΙΟΒΩρ ἰδύ ἀαροροι 16 οὗ ἐξ ἐρεϑείας ταῖὐ Ῥαϊῖθὶ 
85 δι βέ]1 (86. τῃθυ]δπα) φσορθῦοῃ. 10. 17 5ἰπὰ ἴῃ 285 Κ υχῃροβίο]]0. 
11 51Κ] ζυρεδβοίχέ, 1αΐ. ,86 βυυβοϊίατο᾽; γυϑυρὶ. Ζὰ 11 Ο. Υ͂, 11. --- Δρ]ομβ 
ϑλέψιν, 8. τὰ δ, ΧΙ], 12. --- υτταὶβ᾽δη} ἐγείρευν δῖπ ΑΒΌΤΕΘ ἴ νρ -- 
ἐπιφέρειν. 



508 ΡΒΙΠΙΡΡΟΥ 1. 

51Κ ΔΡΊΟΠΒ. ὈΠΤΔΙ5]8Π ὈΔΠἀ]ΟΙη ΠΘΙ δῖ. 18 ἢγὰ δι κὺ ῥΡδη- 
ἀοἱ 8]]αἱπ παϊάθτη, Δ0}06 1110 71Δ006 5. η]41, Χυϊβῦαϑ. Τη67- 

Δ, 88 ἴῃ βδιησηα ἰδρίπο, ἃΚ61Ὶ 18} [δρίποη ἀπρΊηηδ: 
19. ἀπΐθ γαὶν 6ἱ βαΐᾶ γ185 σαραροὶρ ἀπ ρϑηϊδύδὶ ῬΔΙΥ ἰΖγᾶγα 

ὈΙαα 188 ἃπαβία! ἃ Δητῖη5 Χυϊθύαιβ [65818, 20. Ὁ αϑθθῖ8ηδὶ 
718 γϑπδὶ πη Π8 11, πηΐθ 1 ἴῃ γαϊηδαὶ οϑδΙΎ ΒΚΟΡΒ. γα ΙΓ, 

ΔΚ ἴῃ 8118] ὑγϑιδῖηδὶ 506 5]ηὐθῖη0 18} ππ τη Κ]1]ὰ 48 ΧΥϊδῦαβ 
ἴῃ ἸοΙ κα ποθ᾽ Πϑηηγηϑ., 006 ῬαῖΓἢ 11 θαῖπ 718 006 Ραΐγ ἀδαβα. | 

ΤἸαϊἸκεο 21 ΑΡΡᾶπ πι}8 Πἰθὰπμ Χτίδύθβ ἰδὲ 78} ραβυ]δη ρανϑυμ. 
22 10 180841 ΠΡδπ ἴῃ Ἰοἰκα, βῬαύδ τὴ18 δἰκγϑη νυγβϑῦνυ 5 δῦ, 18} 

ἈγΡΑΙ γα] πὶ Κᾶμη. 28 ΔΡΡϑη αἰβηδθαῖθ8 (111) τ8. Ῥ τη 

ΒῚ , - -Ὁ ὕ ’ Ἁ Ν ΄ 

ἐγείρειν τοῖς δεσμοῖς μου. 18 τί γάρ; ττλὴν παντὶ τρόπῳ, 
»ἤ ὦ γ᾽ 3 , Ν , Ἀ τἰϑῷ εἴτε προφάσει εἴτε ἀληϑείᾳ, Χριστὸς καταγγέλλεται, καὶ ἐν 

μ ΕἸ “ 

τούτῳ χαίρω, ἀλλὰ χαὶ χαρήσομαι" 19 οἶδα γὰρ ὅτι τοῦτό 
’ - ω ’ 

μοι ἀποβήσεται εἰς σωτηρίαν διὰ τῆς ὑμῶν δεήσεως καὶ 
"Ὁ ᾿τὩ 2 μ᾽ 

ἐπιχορηγίας τοῦ πνεύματος Χριστοῦ Ιησοῦ, 20 χατὰ τὴν 
39 , ΤῊ , ε) 2 2 ων 5 ,ὔ 
ἀποχαραδοχίαν καὶ ἑξλττίδα μου, ὃτι ἕν οὐδενὶ αἰσχυνϑήσομαι, 

ἀλλ ἐν πάσῃ παρρησίᾳ ὡς πάντοτε καὶ νῦν μεγαλυνϑήσεται 
Χριστὸς ἐν τῷ σώματί μου, εἴτε διὰ ζωῆς εἴτε διὰ ϑανάτου. 

) Ν Ν Ν - , 2 Ὰ; ΝΈ  5 »" 
21 μιοὶ γὰρ τὸ ζῆν Χριστὸς ἔστιν, χαὶ τὸ ἀποϑανεῖν 

’ 2 ᾿ Ν - ΒῚ , - ᾽ Ἀ ΒΩ 

κέρδος. 22 εἰ δὲ τὸ ζῆν ὃν σαρκί, τοῦτο μοι χαρττὸς ξργου 
ἐστίν, καὶ τί αἱρήσομαι οὐ γνωρίζω. 28 συνέχομαι δὲ ἔχ 

22 Ὦγαβαι Β, ἄνᾶρδαὰ ΟἿ. 28 ἴπὶ δγμθ, Μαββιηᾶπη, ἔθ 10 1η Β 
ἀπ Ὅθὶ ΟἹ. 

18 Ὦνα δ0κΚ] τέ γάρ, ,Ὑα8 Ἰϊορὲ ἀαταπ᾽; Ῥαπᾶοὶ (πλήν, πλὴν ὅτε 
ΛΕΟῚ) ,ἄα 76 ἀοοιι᾿; ἀπᾶουβ Ἰαΐ,, ἀπ᾿ τος ὑγθηπ παν. --- ἕαρίποι ἀπρίπηα] 
χαρήσομαι, 58, τὰ 1,6, ΥἹ, 2ὅ. 19 ραραρρῚΡ] ἀποβήσεται, γοΥρῚ. Μο. 
ΧΙ, 28 ρσα]αυθ]αὶ οἱ βαΐοὶ ὩΡρῚΡ, ΒΑΡΑΡΡῚΡ (γίνεται); ον βομοῖ πὲ 88 - 
ἀκ Ταύαν ἀυβανίοῖζθη. Ζὰ 80116 πη, ἴπὶ Νίο. -- ΜΙ ΚΙΙΟΝ νοὴ βία έθῃ ρϑμέ᾽ ; 
Βοηϑῦ βίθῃίᾷ ραρασρὰη [τ συνέρχεσθαι. --- Χυϊδίαυθ [6518] Χριστοῦ 
᾿Ιησοῦ ὈΈΕΟ ἰὐ --- ᾿Ιησοῦ Χοιστοῦ. 90. υμἰ9] ὅτί," δ}, δ 5. ὑτὸ 
σὶθύ ἄθῃ 1ηπα]6, ποῦ ἄθη ρυυπμα ἄθι ἐλπίς ἂἃπ. ὙοΣρ]. σὰ Βο. ΙΧ, 17. 
Δαοἢ ἰγαυδῖηδὶ Θηἐβρυ οὔ τη 6 1 ἄοπ 1αΐ. Πάϊιοϊα,, 815 ἄθπι ρυθοῃ. παρρησίᾳ. 
21 16] ἐστίν ῬῸ ἃ οὗ νρ --- [6}}0: 10} 22 ἤπάοῦ 5ῖο}. ἐστίν ἴπ ἘῸ 1Ὁ νρ.. 
22 8Δ}] χαί , πο. 28 Ῥαᾶπυὶ Ἰυβίι} τὴν ἐπιϑυμίαν; , ἀἸοθθη Μὰ Π80}1᾽,, 
Ὑρ]. 7}. ΧΥ, 8. 508} Ῥᾶῃ ᾿δύ 80 Αἰνϑῖμο 1015. οἱ Καπποῖπα Βα; 88} τὶ 
ὁ πὐοὴ ΤΙ Ο. ἸΥ͂, 16. ---- 8πα]ούπδ}} τὸ ἀναλῖσαι ὉΕΡΕ --- εἰς τὸ ἀνα- 
λύσαι. --- υπὰ Η]0] πολλῷ --- πολλῷ γάρ ΑΒΟ, -- ἰδ συροβοίχί, 



ρο" Ὕ πγς! 

ῬΕΝΡΡοΣ 1. δ09 

ἔναῖπι, Ρᾶπαΐ ἰδ Πα 8 ἀπα]οίμαπ 7} ταὶρ Χυϊβίαι 
γίβαπ : ἀπὰ ἢϊὰ πιὰὶβ θα 20 δῦ; 324. ΔΡΡὰϊμ αι νίβδῃ ἴῃ ΘΙ Κἃ 

Ραυγίζοχζο ἴῃ ἰχγαϊὰ. 32ὅ ἃ Ραΐα {ὐρρναθα ναὶ Ραῦθὶ Υἱϑὰ 

ἴδ Ραϊτνῖβα αὖ ἈΠ]αΐηι ᾿χν8. ἀπ ἰχγαγαὶ Γαι ρ αὶ 78} [ὯΠ6- 
ἀαὶ σαἸδα οἰ μαὶβ ᾿χγαγαϊζοβ, 20. οἱ ἢν} ἰζγατὰ ὈϊΔα Κηδὶ 
ἰπ Χυϊβίαιι [ϑ8ὶ ἴῃ 118 Βα τηθῖπᾶμ ααπὶ αἰζχα ἀπ 1ΧΥ]8. 
27 ὮγΘὴ Ραὐαϊποϑὶ γαὶγραθα αἰγὰρο ]] 08 ΧΥϊβύδιϑ Ἰβιη δα], 6], 

ἾὰθΡ8 αἰτηδὰ ἰὼ} οαβαῖ γαῖ 2018 1006 ΔΙ] ΡγῸ, ρα ατβ]δα 
ὈΪ ἰχυὶβ Ραϊοὶ βύδμα!ρ ἴῃ ἰπαιτηπιὰ ΔΠΠ)1η, ἃἰηδὶ ϑβαϊγα]αὶ 
βδτηδηδ, ἈΥ ΔΙ] πα 5. σ᾿] ΔΙ Θ᾽ ΠᾺ] αἰναρρΘ]]0η8, } 28 18} ΠΗ] 

ἰη γαϊῃξαὶ αἰαρι αὶ ἔτῶτη Ραϊη ἃπααβίαβ]αηι, βαΐθὶ ἰδὺ πὶ 

τῶν δύο, τὴν ἐπιϑυμίαν ἔχων τὸ ἀναλῦσαι χαὶ σὺν Χριστῷ 
εἶναι" πολλῷ μᾶλλον χρεῖσσον' 34 τὸ δὲ ἐπιμένειν ἕν τῇ 
σαρχὶ ἀναγχαιότερον δι’ ὑμᾶς. 2ῦ καὶ τοῦτο τιεποιϑὼς οἶδα 
ὅτι μενῶ χαὶ παραμενῶ ττᾶσιν ὑμῖν εἰς τὴν ὑμῶν προκοτὴν 
χαὶ χαρὰν τῆς πίστεως, 26 ἵνα τὸ καύχημα ὑμῶν περισ- 

σεύῃ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἐν ἐμοὶ διὰ τῆς ἐμῆς παρουσίας πά- 
λιν πρὸς ὑμᾶς. 217 μόνον ἀξίως τοῦ εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ 
χεολιτεύεσϑε, ἵνα, εἴτε ἐλϑὼν χαὶ ἰδὼν ὑμᾶς εἴτε ἀπών, 

ἀχούσω τὰ περὶ ὑμῶν, ὅτι στήχετε ἕν ἑνὶ πνεύματι, μιᾷ 
᾿νυχῇ συναϑλοῦντες τῇ πίστει τοῦ εὐαγγελίου, 28 χαὶ μὴ 
πτυρόμενοι ἐν μηδενὲ ὑπὸ τῶν ἀντιχειμένων, ἥτις ἐστὶν 

24 Ραυτγοζο Β, βαυγίΖο ΟἹ). 28 αἴαρίάαϊ: 65 βίαπά δἴαριάδα, 
γγὰβ ὈοτΙοδερί 1580. 

- «-Ἡ..:..΄΄΄΄ὖὃ3;»72Ἕ;ὮὉὦ.ὦἝἽ““  ἧἷἧἷἧ  ἷἷἧ Ἶἧ  ΘΘΘΦΘΘΘΘΘἝἕἕ“͵Ἐ. 

2ὅ ἰτϊρρναῦα ναὶ] πεποιϑὼς οἶδα, 5. δὰ 1,0, ΧΧ, 6. -- Βαϊ 1}- 
υἱβὰ] παραμενῶ, συμπαραμενῶ; 68 Θηΐθρηϊομῦ ἄθπι, Ρουιμδη6 00 γοπ ἴΐ 
Υ;. --- ᾿ἰζγαυαῖζοβϑ] Ζυροβθίζθ, , 2} ἔσθ! ρ Κοὶῦ ουσθ5 ρἸ δα θηβ᾽. 206. δια 
ΘΌΘΙ ΥὔΒμΘΠ ΟἼΟΒ5 ΜΘΙΔΘ ἴῃ ΟἸγδίο [681 ὕΡΟΥ τ10η 46 ήοίθ. 271 Ὠνθἢ 
Ῥαΐαϊπ61} μόνον; Ἀνθ ,ἴπ 1666 ΓΥ νοῖβθ᾽, . 16465{4}18᾽ (641. ΥἹ, 12), ἄυτοὶ 
Ῥαΐαϊποῖ ρ]οββίσιῦ ---ὀ αἴτηδιι, ρσαβαίηγαι) ἐλθών, ἰδών, νογᾶπαοχίθ βέσιιο- 
ἴὰ}, τῖθ Οοτπο ΖΘΟΠΘΥΒ5 Ζίβοῃσ, Ὗ Ρ. 898 γουπιαΐθῦ, πηίθυ ἄθπὶ ΘΙ μῆ1886 
ἀεβ Ἰα ει βοημθη ,5ῖνθ ΟὟ ΥΘΏΘΙῸ οὖ υἱάοσο γοβ, βδῖγθ ΔΌβθηβ᾽ (Ὁ) ΠΣ 
σομ] πον ἸγορῸη 468 ρσϑαἀδομίθη ΠαιυρίθαίΖοβ,; ραβαῖῃναι. , 16 10). Υ ΠΒΟΠΟ, 
Ζυτη 56 Π0η σοϊδηρο᾽, ΕὈΘ6η80 δ ηδαβΊδα. 28 πὶ ἴπ ναϊῃίαϊ αἴαριᾶα1} μὴ 
σιτυρόμεγον ἐν μηδενί, ΜΟΥ ΒΙΘΙ] Πρ’ 16 ἴῃ νῷ ΔῸρ ,1π Π0110 ὑθυσθαπηϊ᾿, 
-- 120115] ὑμῖν ΘΕΈ ΚΙ, ἢ νρ Απιρχβί --- ὑμῶν. --- 7α1 Ῥαία ἔνατα ρα] 
χαὶ τοῦτο ἀπὸ ϑεοῦ νοχθϊπάοί ἅϊΘ Παπάβομτ! οἤπθ Ῥαπ]κύ ταϊύ ἀθπὶ [0]- 
Βοπάθμ, ὙΠ|6 ΤΠΘΉΤΘΙΘ 416 ΔΙΙΒΙΟΡΟΥ, 8580 Απιργϑὺ (061 ϑβαβθαίαυι8): οὐ Ὠοο 
(φυῖϊα Ατηθτϑύ Β8511601518) ἃ Ὧθο ἀοπαίιπι θ86 γοῦϊΒ. ΠΌΤΟΝ ἄϊθθο 811516- 
δυηρ ψαχτὰ ὅτε (29) οπίῦθ ] οι. 



δ10 ῬΒΠΙΡΡΟΣ 1]. 

αϑίδι Κη 61 η8 [ΓΑ] αϑύδὶβ, 10 1218 σαηϊβῦαϊβ. 14} βαῦα [τ8π| σαβᾶ 
29 12γΥἱ5 {γαρΊθ ἰϑὺ ἴδῃ} Χγίϑῦα, ἢ ΡῬαύαϊ οὶ ἀὰ ἰϊητηδ σἃ- 

ἸΔα Ὁ] 8, αἰ 18} Ραΐα ἴδ ἰπᾶἃ Ὑἱμπμδη, 80. Ρὸ ϑ8ιῆοῃ Πιαϊζϑὺ 

ΠΑΡΑ Π Δ η8 ΡΟΘὶ σα βΘΙ ΠΡ ἴῃ Π15 18} πὰ ΠδΌΒΘΙΡ [ἢ Τη]8. 

Π, 1 2081] ἤνο πὰ ρδριαΐβύθιηο ἴῃ Χυιβίδιι, 1808] ᾿γὸ 

ΘΔ ΡΙΔΙ 6 ΠΡ νΟΒ, 18.081 ἤγὸ οδιηδῖη αι} 6. ΔΒΙΏ]η5, 18 081 ἢγο 

ΤῊ ]]1ΡὸῸ 184} ρΔΡ]ΘΙΡοῖμοΟ, 2. υϑί. 1610 τηθῖηᾶ [δ Πη6α οἱ βαΐα 
ΘΘ1η0 ΠῸρΡΊ]ΔΙΡ, ΡῸ 598Π10η ἤαρνῶ ΠαΡδπαδη8, 88 Βα 8], 

ΒδΙ Δί θ] 81, 9. 1 γα Ὁ ΠαΙΐβῦαϊ ΔΙρΡαι ἰαι881 δα ΘΙ ΔΙ, 

ἃΚ ἴπ 811] Ππϑαπϑὶπαὶ οαμαραῖ8 ΔΠΡᾶ, ΔΗΡδτᾶπα ἸηΠπδ Πα 8 

αὐτοῖς ἔνδειξις αἀπττωλείας, ὑμῖν δὲ σωτηρίας, καὶ τοῦτο ἀττὸ 

ϑεοῦ. 29 ὅτι ὑμῖν ἐχαρίσϑη τὸ ὑττὲρ Χριστοῦ, οὐ μόνον 
τὸ εἰς αὐτὸν σπτιιστεύειν, ἀλλὰ καὶ τὸ ὑττὲρ αὐτοῦ πάσχειν, 
80 τὸν αὐτὸν ἀγῶνα ἔχοντες οἷον εἴδετε ἐν ἐμοὶ χαὶ νῦν 
ἀχούετε ἐν ἐμοί. 

Π, 1 Εἴ τις οὖν παράχλησις ἐν Χριστῷ, εἴ τι παρα- 
μύϑιον ἀγάπης, εἴ τις κοινωνία πνεύματος, εἴ τινα σττλάγχνα 
χαὶ οἰχτιρμοί, ἃ πληρώσατέ μου τὴν χαρὰν ἵνα τὸ αὐτὸ 
φρονῆτε, τὴν αὐτὴν ἀγάττην ἔχοντες, σύμψυχοι, τὸ ἕν φρο- 
γοῦντες, 8 μηδὲν χατὰ ἐριϑείαν ἢ) κενοδοξίαν, ἀλλὰ τῇ 

ταττεινοφροσύνῃ ἀλλήλους ἡγούμενοι ὑπτερέχοντας ϑξαυτῶν, 

29 Ναβϑιηδπη πὰ Ἡδθυπο ϑούζοπ σὰ δηΐαμπρ ἀπίθ Ὠ]ηΖι, 5. τπηΐθῃ. 
Ῥαία Β, πιομί Ραίοὶ (61)). 

....ν........͵.͵...-- -ς-ςᾳ Ὃς ς,.,Ὰὕ.5ὕ.6ὃ9.. 

80. σαβαῖην!}} εἴδετε οἷπν ροϊαηρὺ ἀδμΐμπ Ζὰ 5616π᾿, ΘΌΘηΒΟ 9}. 
ΧΤΥ, 1 ραβαῖϊμνν ἑωράκατε, 1,0. Υ, 26 ραβαίμναιι εἴδομεν, Ἀδ. ὙΠ, 2 
ραϊαυβΊααα χατήργηται. 1, 2 βδιπαί 1} τὸ ἕν φρονοῦντες; (485 
φούϊβοιιο οοτηροβιθιπι δύ ΔΒαγ ΠΟ ΚΒΥΟ]]6Υ, 0 ἀρουπαθρύ ἀ1680 5{6119 Ζὰ 
ἤθη 50 ΠΡ Ύ011, ΔΌΘΥ ἔθου ΘΠ δπαοθιίθη ροῃυθ; νὙρ]. ἴπ βρ βαβΙςϑαπθῖπ 
ἐν μορφῇ ϑεοῦ, ἀϊο συβᾶϊχο «ἰὐίπ 8, ἴῃ 811] 8 (νρὶ. Ἐρμ. ΙΥ͂, 2), 4α85 
ΜΟσύΒρΊ 6] πδυ]ιοὶπαὶ - Παυποῖπαὶ, (ὰ8 δα β 1 Ὠυ]]0η0. Πασποῖπαὶ ραμαράδῖΒ 
(ἄοοθ. δθηῃ} Αἰηρυϑύ Απρ ᾿πιπ|}] {αὔθ πηθη 018), ὑο ν βοπϑύ (ριι. ΤΥ, 2. 
Ὁ]. 11, 18) μιϑιποίηβ ρϑηϊρίθ, 8. Δ[ΡῬα}] ἢ ῬΕΒΟΚΙ ἢ νρ -- μηδὲ 
χατά. --- ἌΠΡαΙ Δπηβαϊᾶπα Τηυπδηθ 515. δ πιη8η} ἀλλήλους ἡγούμενοι 
περιέχοντας ἑαυτῶν ; τη δ} 18 τηϊιβϑύθ. 5101} Π8 01} ἄθπι ἸΟοΪκθυ Δα ρ ΘΙ Πρ θα 
ΔΠΡῸΤ υἱοῃίθη, 818 δύ γουρθϑίριῦ; ἄθνὺ ἀαίν, Ὑ06 11 αἴθ ἤουτηθ δι - πσπηπ 
οοιηραγα ιν οἀραίαμπρ μΔθθῃ. 
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515. ΔΙ ΠΙΔΠ, 4 πὶ Ρὺ ϑβθὶπα Ὠγαυ]Ζα ἢ} ΠΟ η8 ἃκ δὰ 
ΡῸ ἀπβαγαῖχθ Ἀγαυ]ζα!. ὅ Ραύὰ ΔὰκΚ [πὰρ] ἰάδι ἴῃ ἰζυ]8 Ραδοὶ 

ἦν ἴθ Χυϊβίαθιι ἴθϑι, 6. 88θὶ ἴῃ ρα Ραβκααποὶπμ υἱβαπ δ πὶ 

γαϊγὰ τὰ ηϊᾶα νἰβῃ ΒΚ ρΆ]ΘΙΚΟ οαῖθὰ, 1 αἷς 51Κ 8108 τ|8- 

Ἰαβὶἀα υἱῖδ 5ΚαΙ ΚΒ πη 8, ἴῃ ΟὩ] ΘΙ ΚΊὰ ΠΊΔΠη6. Δ θΔΠ8 
δῖ τηδηδι}]ὰ ὈϊρῚ Δ η8. 5016. τηᾶπη, 8. ρα μδιπ]Ἃἃ 511 8110 8η 

γΔῸΡαπ8. αἰ Πδι5] πα 5. αὐξη ἀπὰ... 22... Ραΐθὶ β5γ9 δὐδιη 

θαγη τ ΡΒ ΚαΙ ΚΙ πο 118 ἴῃ δἰναροθ]]οη. 295. Ρᾶπα πὰ ὙΘη]ἃ 

ΒΔ Π]ὰπ ὈΡ6 σαβαῖηνα ἤγὰ ὈΪ τς ἰϑῦ βιη8. 1 24 ΔΡΡᾶη ρἃ- 

4 μὴ τὰ ξαυτῶν ἕχαστος σχοπτοῦντες, ἀλλὰ καὶ τὰ ἑτέρων 
- - « Ν 2 - 

ἕχαστος. τοῦτο γὰρ φρονείσϑω ἐν ὑμῖν ὃ χαὶ ἐν Χριστῷ 
7) - ᾿ Ἁ - -- “ Ἁ ς ’ 

Ἰησοῦ, ὃ ὃς ἐν μορφῇ ϑεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγῆή- 
Ν ͵ -Ὁ 2 « ἣν Ἀ 

σατο τὸ εἶναι ἴσα ϑεῷ, 1 ἀλλὰ ξαυτὸν ἐχένωσεν μορφὴν 
2 , - Ῥ 

δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνϑρώττων γενόμενος καὶ σχή- 
κ᾿ 7 ’ὔ 

ματι εὑρεϑεὶς ὡς ἄνϑρωπος, 8. ἐταπείνωσεν ξαυτὸν γενὸ- 
ς ᾿ , , Ν Α Ἁ 

μενος ὑπήχοος μέχρι (ϑανατου)... 22 (τὴν δὲ δοκιμὴν 
αὐτοῦ (586. Τιμοϑέου) γινώσχετε) ὅτι ὡς πατρὶ τέχνον σὺν 
υ ἥν κα ͵7 Ὕ Χ }] ’ - . δ ») , 
ἐμοὶ ἐδούλευσεν εἰς τὸ εὐαγγέλιον. 28 τοῦτον μὲν οὖν ἐλπίζω 
πέμψαι ὡς ἂν ἀφίδω τὰ περὶ ἐμὲ ξξαυτῆς. 24 πέποιϑα 

11, 4 Ἠναυ]ήχαῃ (2) Β, πιομέ Βγασμνυϊζα (61)). ὕ {ταρ]αϊᾶδα; Β 
σαι β]δῖάδιι. 

4 Ὀγδυ]Ζαἢ} ἕχαστος (1) ὅπ ΟΠΈΕΚΙ, 46 --- ἕχαστοι. ---- αΚ 788] 
ἀλλὰ καί --- ὈΤΕΟΚ τ νρ Διιδιδὺ ἀλλά. ---- Ἀγαυ]ζα}} ἕχαστος (2) ΚΙ, 
ἀ8 -- ἕχαστοι,. ἴθ] ἴπὰ ΕΟ ἔρσπι νρ. ἰὔρυῖρθπβ ϑυβομοὶηῦ πυθᾶου Ὠγαυ)Ζαἢ 
ΠΟΟἢ νάΖι 16 ἴτη θ]υγα]. ὅ δ] γάρ ΘΕΕΟΚΙ, 1ὖ γρ Απαρυϑύ --- [6}]0, 
- ταρ]αϊ δι} φρογνείσϑω ΟϑΚΙ, --- φρογεῖτε. 6 ἴῃ ρΌΡαβικαυηθη]} ἐν 
μορφὴ ϑεοῦ, ,(ἴπὰ ρσοὐίοββομόπμοις᾽, γουρὶ. δ, Χ, 16 γαῖνα β]ζα 781 
(ὡραῖοι) ἴοίυβ ΡῖΖθ βρι]]οπάδπο ραυαῖσρὶ ἀπᾶ ῬΉΪ]. ΠΠ|, 21. --- ναυϊγα] 
ἁρπαγμόν; “6166. ἄθσ Ζ8}]γθῖομθ. οὐ ΚΙ ἄσαηροη ἀἰθΒοῚ βί6}186 ὙᾺ1Η14 Ὁ1]- 
Ἰρέθ, ἰδέ πίοῃύ Ζὰ ΘΥΒΘΉΘΙΗ. --- 51Κ] Ζυροβοίζί, Ὑ160 ἴῃ ἀθηῃ 1αὐ. Πδπ βου ς- 
ἔθη, ΥἹΈ. σὰ 11 Ο. Υ, 11. --- ρΆ]61Κ0} ἔσα, φϑιοῖϊο ἰδ δᾶάγοσ ψὶθ ἴσα. 
Ὁ πυγοιεἸ μδ μαῦ ἋΟΥ Δγϊαπίϑτηιιβ ἀ16 4.1] ἀ168505 σψουῦΐθϑ ὈΘΥιγΚῦ, Ὑ16 
Οαβε ρ!ῖοπθ πδΟ 168; ἄθηπ ρΆ]6 118 ἰδύ βοηϑύ --- ὅμοιος , ΒΗ]10}}᾽, ἰὉπᾶ --- 
Ξ-- ἴσος, γε]. 51, Υ ἃ, Ραΐία αἰβᾶπο ,61 α]]αὶ βυθυαῖπδ βὰπι βϑαβυθ 5876- 
ταπὰ δἰέαπ’ πὶ ἰὑποὸη αἷς ρα]θῖκα βυθυῖρα ὑϑρὶθᾶπ ὑπ5 Ἰα861Ρ. 5Κ. 1 ἃ. 
πὶ θπα Π1Π σΆ]6 1 Κ6 ἀπβαᾶγαὶ ραγαϊῃίοῖθ. 17 τηδηδυ}7.} σχήματι; τὰν ὨΐθοΙ 
ΤΠ ΠΔῸΪ,, γοη ἀπ πΚΊο Ια ὈΓΒργαηρ. 8. αὐἰ{1π|] χυροβοίχθ; 65. ἤπᾶοί β810}} διοὶ 
Ὀθῖ οἴποπι Κίγομοπναίον. (βαθαίατίιω), 28 πὰ} μὲν οὖν, μέν {6}]0, 
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δα ἰπ ΓΔ }1Π ΡΔΙΏΠ6Ι 78} 5110 Βργϑαῦο αἴπηᾶ. 17 26 Δρβᾶπ 

Ραγΐ τοσπᾶὰ ΑἹραϊδυάοιῖδα ὈΓΟΡδΙ 78} σανϑαγβύγαπ᾽ 18} ρὰ- 
Ἀ]4108Π πη θπδηδ, 1} ̓ σγαυδπῶ ἀρδιϑύα!α 18} ἃπα θα βαυγ να ΐδ 
ΤΠ] Θ]ΠΔ 1208, 584] αι ἰΖυ18, 26 πηΐθ σα] 48 γα 4118120 
᾿ἰζγαγῶ, Δ ππγπηδη 5. ἴῃ Ρ͵Ζ6ὶ Πδιι5᾽ ἀΘα} ἱπὰ βίακδη. [ 27 18} 
ΔΙῸ 51π1Κ8 νὰ πθῃγα ἀδαρδι: δἸκοὶ ρα ἴπἃ σδδιτηδιᾶδ, 8Ρ- 

Ῥδῃ Ὧἱ βαΐδιηθὶ ἰη8, ἃΚ 18} ΤῊΪΚ, οἱ φϑθγθὶη ἃπδ οϑαΤΘὶΠ ἢἰ 

Βαρᾶα. 28 5] 08 πὰ 1ηϑδη6ϊα8, ἰπᾶἃ, 6ἱ σαϑαϊ γϑηδῃ85 
ἴπῷ αἰδγα ἴδοῖποΡ 18} [Κα μ]αθοζα 58 αἰταππδηᾶβ ἤν Ὀἱ 

1ΖΥ18 δύ. 29 ΔηΘΠη 181} πὰ ἰη8 ἴῃ [ΠΔ0]}1π τη} 8118] [8668], 

, 9 “Ὁ 

δὲ ἐν χυρίῳ ὅτι χαὶ αὐτὸς ταχέως ἐλεύσομαι. 25 ἀναγκαῖον 
᾿ ς , υ 

δὲ ἡγησάμην Ἐπαφρόδιτον τὸν ἀδελφὸν χαὶ συνεργὸν χαὶ 
᾽ὔ ΄-- 2 ͵ὔ ΡΟ 

συστρατιώτην μου, ὑμῶν δὲ αττόστολον καὶ λειτουργὸν τῆς 
᾿ ξ ,ὔ Ν ς - ΕΣ ᾿, Ἴ - Κυν 

χρείας μου, ἱπᾶμιψμαι στρὸς ὑμᾶς, 206 ξπειδὴ δτιποϑῶν ἣν 
, ο 2 - Ἀ 3 

πάντας ὑμᾶς χαὶ ἀδημονῶν, διότι ἠχούσατε αὐτὸν ἡσϑένη- 
, Ν Ν 3 , , , 2 Ν 

χέναι. 21 χαὶ γὰρ ἡσϑένησεν “ταρατλήσιον ϑανάτῳ" αλλὰ 
ς Ν ΠΣ ΚΝ, 23ὴ 2 ΩΝ Ν ’ ) Ν Δ 
ὃ ϑεὸς αὐτὸν ἡλέησεν, οὐχ αὐτὸν δὲ μόνον, αλλὰ καὶ ἐμξ, 
ε! Ν 7, ΗΝ , - ν ,ὔ ΕΝ ς.: 
ἵνα μὴ λύττην ἀνὰ λύπην σχῶ. 28 σπουδαιοτέρως οὖν δπτεμῖψα 

) 2 - 2 ᾿ 
αὐτὸν ἵνα ἰδόντες αὐτὸν στάλιν χαρῆτε χἀγὼ ἀλυπότερος ὦ. 

2ὅ Ῥατΐ, πιομύ Ῥασὺ (61,}, Βδίέξθ δ σβο ποθι ] ὁ Β. ἰσγάσαπα, Β 
ἴσγᾶπϑ. δρϑυβία]α Β [ἄν ἀὰ5 ρου] 106 ἀρϑιιβίθῃϊιβ, γὙρ]. σὰ 1,0. ΥἹ, 1. 
6.4]. 11, 8. 1 Τίηι. 1Π,|,1. 26 Μ|ιὴ ἵπ δῖσο (Β Ρ1Ζ61) ἰστ Α οἷπ. 28 ρμᾶ- 
Βδι υδηᾶδηβ ἴη8. 610 ποῦ ᾿π ἃ (61); 65. ἰδύ ὕθου ἀθὺ Ζ6110 πδοῃρθίγαρθῃ. 
υὐ Καπηδηαθρ ΑΒ, υἱηυπηδηαβ 61. 

24 ῬδΙημ)61] ὅτι, - βδῃηηα οἱ: ΘΌθη80 πὰ Καχγὰ θὰ ΡῖΖζθι Μο. 
ΤΥ, 88, Ῥαιιτηθὶ δὶ ἔαρίποι, ροϑιυπαπ, ἔγαβἤαμ, ταϊῦ ῥυᾶροϑιίίοποπ ἴπ 
ῬΙΖΘΙΊ, ἴῃ Ῥαχημηθὶ, ἀπ βδιημπηθὶ, ἔγαμι βατημηθὶ, αἴ Ῥαΐθὶ, ὈΣ βαίοὶ, υπᾶ 
Ραΐοὶ, υρ]. ϑομαϊσο ΟἸοββασ Ὁ. 870. 25 Ρὰγ ἀναγχαῖον (11 Ο. ΙΧ, ὅ 
πδυαὶβαυγ πὰ 118); βοηδύ βίθῃύ ἀϊ165 δα]θοιῦν ΠῸΣ πὰ ΔΟΟΥΘΙ Β1ΠΠ60 
» Βοαανρ’ τ--- πτωχός. --- ρΆΒ]αΙ θα ἢ} συστρατιώτην, ΘΒ] ΑΙ τες Θ0Πι- 
Ῥᾶρῃοῃ, {τ συμμαϑητής 7}. ΧΙ, 10. --- ἀρδιυβίαϊα ἀπόστολον; 65. ἰδύ 
ΘΓ, Οροβαπαϊξου ̓, πίοιί ΔροΒίο]’; Θθθη80 95}. ΧΠῚ, 16. 1 Ὁ. ὙΠ, 28. 
26 πναπᾶπα8] ἀδὴ ογῶγ; 1.. Μογον Ρ. 867 γον] οἰομὲ γ6 5 πᾷ νἱη]8, 
1αῦ. γϑηιβ, ΒΥΪΘΟ].. ὀνίνημι; 65. ΜᾶγΘ 4150 γουνδπὺ τηϊῦ 8! ψαπηᾶ. --- 
ἵπᾶ 51 πα] αὐτὸν ἠσϑενηχέναι θΙΈΙΕῸΟ τ Υρ ΔΑπιθτϑύ --- ὅτι ἠσϑένησεν. 
21 ἵπα φϑδνππαὶ ἃ} αὐτὸν ἠλέησεν ΚΙ, --- ἠλέησεν αὐτόν. ---- ΔΡΡᾶπ πὶ 
Ῥαίαϊποὶ 1π8] οὐχ αὐτὸν δὲ μόνον, γουγ(βίο!]ὰηρ τῖθ ἴῃ ἀθ Ατηθχβύ υρ 
» ΟΠ 80] ϑιυύθηη Θ1πι8᾽. 28 υἱκυππαπᾶθ να ὈΪ ἰχνὶβ 180] χυροβοίχί 
ὈΥΒΌΧΣ ΠΡ ]]0ἢ Ὅ0] 8πὶ ΤᾺΠ40), τἀπὶ 18. ἰἶς Ὠ]αβοζὰ β1]αι χὰ ουκίᾶγθμ, 
ὈυΙρθη5. δύ α16 οὐ ἄτιιπρ, ἘΡΑΡΠτοαϊ{τι5. 50110 σοῦ ῬΒΠΙΡΡῚ σὰ Ῥαυ]ὰβ 

Ζαγ οΚἸΘἤσοη ἀπὰ πὶ ἀυχσοῃ πδοηυϊομέοιι Ὦρου ἄϊθ ῬΆΠΙΡΡΟΥΙ οεγθαθῃ, 
ὉΏΤΙΟΙ Πρ; ἀα5. Ὑἱοθτρο οἱ δύ βοθοη ἩΘΓΟΠΎΠΙΙΒ: οὐ ΘΡῸ 516 ἐγ]! 18. 511}} 
4πατὰ ΤῊ]Π1 γϑϑίγα ὑγιβύλψία ροποχσαύ. Υ̓́ΤΙ, Οὐ]. ΤΥ͂, 8. 
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ἴδ Ῥᾶμβ βυδιοι ΚὰΠ8. ΒΥΘΥΔηΒ. ΠαΡαΪΡ, 90. ππῦθ ἴῃ Ὑδα ΒΟΥ 5. 

Χυϊβίαιιβ ἀπ ἀδαρα αὐπθηνιαα πἰαυπιηο "8. Βαϊ γα] αὶ ΒΘ] ηΔ], 

οἱ βία Πα] ἰχγὰν σαϊαν ὈΪ ποῖ ἀμ θ} 1]. 

ΠῚ, τ Ραΐὰ δηθᾶν, ὈΤΟΡη] 5. πιϑῖπαὶ, [ρῚ ΟΡ ἴῃ [ὙΔΆ]]η. Ια κε] ο 

ΡῸ βπηοπὰ ἰΧΥβ ΤΠ 6] ] τλἷδ ΒΥ ΘΡαΘΝ ἢἱ Ἰαοὶ, 10 ᾿χν]β ργὰ- “ πδὲν 

ϑΕ1ρ8. 1 2. Βα 1 ν 1} Ρὰπ5 Πα π ἀλη 5. Β 1 1} βδη5 ὉΠῚ]Δ 5 γαπγϑῦ- 

γῶπβ,, Βαϊ} Ρὸ σϑιηδϊζαμοι. 8. ἃΡβᾶπ γϑὶβ βίππι. Ὀἰμηαἰὐ, 
γοὶβ ἈΠ πη στιὶρβὰ 5ΚαΙ ΚΙ πο ἀλη8 18} Πγοραπαλη8. ἴῃ Χυδίδα 

ΕῚ . - 29 προσδέχεσϑε οὖν αὐτὸν ἐν χυρίῳ μετὰ “ππάσης χαρᾶς, καὶ 

τοὺς τοιούτους ἐντίμους ἔχετε, 80 ὅτε διὰ τὸ ἔργον τοῦ 
. -" ’ ’ "͵ ,ὔ “ - 

Χριστοῦ μέχρι ϑανάτου ἤγγισεν π᾿αραβουλευσάμενος τῇ «ψυχῇ 

- αὐτοῦ, ἵνα ἀνατιληρώσῃ τὸ ὑμῶν ὑστέρημα τῆς σιρός μὲ 

λειτουργίας. 
ΠῚ, 1 Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί μου, χαίρετε ἐν κυρίῳ. τὰ 

- ᾿ 2 ’ - δ] 

αὐτὰ γράφειν ὑμῖν ἐμοὶ μὲν οὐχ ὀχνηρόν, ὑμῖν δὲ ἀσφαλές. 
2 βλέ ὺς χύν λέ ὺς χαχοὺς ἐργὰ λέ βλέπετε τοὺς χύνας, βλέπετε τοὺς χαχοὺς ἐργατας, βλέ- 
πτετε τὴν χατατομήν. ὃ ἡμεῖς γάρ ἐσμὲν ἡἣ περιτομή, οἱ 
πνεύματι ϑεῷ λατρεύοντες καὶ χαυχώμενοι ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ 

29 Βαραὶρ Δ, μαῖραὶν Β. ΠῚ 3. ὐπὸ Ἃ; ἜΠΌ Τα ΓΒ. 18 Π) ΠΡΕΒΣ 
απ πὶ Δ. ραίγαυδπι ἅπὸἢ Α, πιομύ σαίταθδῃ (6 1)). 

80 Χυϊβίαι8] τοῦ Χριστοῦ ΕΚΙ,, Χριστοῦ ΒΕᾺ “--- τοῦ κυρίου. 
ἔθη ἴθ Ο. --- αὐαγημιπποπα85)] παραβουλευσάμεγος ΟΚΙ, --- παραβολευ- 
σάμενος, ,Ῥαταθοϊαίιβ ἄθ δηΐπια βυα᾽, ,(15 Ιηξουϊ}) ἰχϑάθηθ ΔΗΪΠΙΔΠῚ 
Βιγα᾽; ὉΪΑττπη πο 5 (111, 14. Μο. ΥἹΠἜἼΠ, 14 --- ἐπειλανϑάνεσϑαι) οπί- 
ΒΡΙΙΟΝΕ ουβίθυου ἰοβατύ (πιὰ]θ ΘΟηΒ.]θη8 ἀμΐηᾶθ 5086, ΠΟΘΙ ,1ηἄθηη ΟΥ̓ 
5615 1606 πη ρϑυῖπρο Ὀραδοἢ(ο). --- 501πη41}] αὐτοῦ ΒΟ 1Ὁ γνρ --- [6 810, 51πῃ 
ἄον Ἰούζίθη τγοτίθ: ,πὖῷ βαρρ]ογού δοβοηίδπι γοβίγαιη, ατὰ ὈΘΗΘΠΟΪΟ 1ῃ Π|Θ 
σοἸ]έο 4] 1 αυἱὰ ἀ οὕ’ Οτίτηπι Ο]ανὶ5 Ν, Τ᾿. 5. ν. ὑστέρημα. ΠῚ, 1 1Ζν]5 
τη 6114 η}] γράφειν ὑμῖν; ΘΌΘη50. νυϊσαία, γΟ 015 ΒΟΥΊΡοΤΘ᾿, 5. Ζὰ 7}. Υ͂, 40. 
-- Ἰαίοὶ] ὀχνηρόν, Ἰαξοῖ Δη1]8455 Ζὰ" ἱτᾶρμοις ἃ. ἢ, Ζιπὶ πέθη]ΆΒ56η. 
2 Ρὸ ραπιδιίαηοη} τὴν χατατομήν; Ογΐπιπη ΟἹανὶΒ Ν. Τ.:, νἱάοίο 1180} 
σοτηη ΘΠ ἀδία πὶ ΟἸ ΤΟΙ ΠΟΙ ΒΊΟΠΟΙ, 5611, αὖ γϑοίϊτπι5 ἀϊσαπι,, ΟΟΠΟΙΒΙοπθτι᾿. 1)88 
ὙΓΟΥίΒΡ16] πηϊΐ Ὀϊπιαϊίδη ἰδέ τὰ οἱ πιθάθυροροθθπ, νρ]. 64]. Υ͂, 12, Ζα 
Ρο ρατηδϊίαποη 156 βίυδα χὰ ουρᾶπζοπ, ροταὰθ ψῖθ ἜΡ᾿, 11, 11 ἔταιη Ρ1Ζ8] 

ἱ πδιηπϊάοηῃ Ὀΐπηδῖ!; 65 βίθῃηᾷ 4150 ἀδ5 οοπογοίῃτη [γ ἀἀ8 φὙΎΘΟΉ. Ο6Ο]]ΘΟΙν9 

᾿ αὐδέγασέιπη. [,. Μεογοῦ, Τιῦρθο, Ηθγυπο Παϊέθη ραπηαϊίαμο ἐσ οἱ η δα θβίδηθν. 
3. γ618] οὗ; Μαϑβιπάπη γεχτηπίοί Οἤπη6 ρυαπᾶ γοϊζοῖ. --- ραρα] ϑεῷ 1)1 ἃ οὗ 
Υβ Απιργϑέ --- ϑεοῦ. --- ρσαίγαυδη} πεποιϑότες, ἀὰ5 Ῥδγίοῖρ δῇ 1ῃ οἴ πο 
ΒοΙ Ὀδίδπαϊσοη 862 γουγαπᾶρὶε,; ΑἸηδυϑί: 4] --- ΒΟΥΨΙΤΊΙΒ. οὗ ΡΊΟΥΔΙΊΠΥ --- 

οί --- Πάποϊατη Παθοπιτβ᾽, 

Βεγηλαγάΐ, ΨαΊΒΙΑ, 5ο 



δ14 ῬΒΠρρου ΠΙ. 

ΟἼ688, 78} ΠΙ ἴῃ [ἰοἰκα ραύτϑιθϑη), 4 18} βᾶῃ [Κα πᾶρδηᾶϑ 
ὑγϑιιαῖη Δ} ἴῃ [οἰᾶ. 1ὰ 08] ἢγὰθ ΔΗΡΔΥ ΡΟ ΚΟΙΡ ὑγασδη ἴῃ 

161Κα, [Κα Πη818,͵7 ὅ Ὀϊπηδὶδ ἀῃίαθαορθ, τ Κηθαδὶ [5786]18, 

᾿π1}}15 ΒαΙΠΘΙ 6115, ΗδΙθ 8. τ8 Ηδιρτααμη, Ὁ τυἱ οᾶδ 

ΕΥΘΙΒΆ1 8, 6. ὈΪ ἃ]]8πἃ νγακΊδη 45. ΔἸ ΚΙ ΠΘ5]0η., ὈΪ φατα ὐθὶη 

ΡΙΖ8] 561 ἴῃ νυἱύοάα δῦ υἱϑᾶπαθ ὉΒ[Δ11ηἃ. 7 ΔΚ6Ὶ βαῦθὶ νὰϑ 

15. σαν δι, βαῦαἢ τη, 1ῃ Χυϊδύδτβ 516108. νϑᾶημ. 8 δῦ - 
Ρβᾶπ ϑυθρᾶὰῃ 811] ἀομη])α 516 10 γίβϑαῃ ἴῃ αἰδιδββϑαθ }} ]18 

Χυιδῦδιβ [6515 ΓΔ] ἸΏΘΙΠ15, 1Π ΙΖ] 8]]Δηηπηα 8 5]61}1}8 

ἴτὴ., 18} ἀοΠη]ἃ ΒΙ,Δ 05 γἱδᾶη 8]]αὐᾶ, οἱ Χυιϑύαθ ἀὰ ραγδαγκ]α 

παρᾶὰ, 9.78} ὈϊρΊίαΙἀδι 1η ητηᾶ, εἰ ΠΡ 8 Π 415 Πη61Πη8, ΟδΤ 8 1ῃ- 

Ἁ Ψ ΡῚ ν᾽ ’ὔ . 2 Ν ΕἈ ,ὔ 

καὶ οὐχ ὃν σαρχὶ σππεποιϑότες, 4 χαίπερ ἐγὼ ἔχων τιε7τοί- 
ϑησιν χαὶ ἐν σαρχί. εἴ τις ἄλλος δοχεῖ στεπτοιϑέναι ἐν σαρχί, 
"] Ν τ" - γ 7, Φ ,ὔ 2 , 

ἐγὼ μᾶλλον, ὅ περιτομῇ οχταημδρος, ἔχ γένους ᾿Ισραήλ, 

φυλῆς Βενιαμείν, Ἑβραῖος ἐξ “Εβραίων, χατὰ νόμον Φαρι- 
σαῖος, 6 χατὰ ζῆλος διώχων ἐχχλησίαν, κατὰ δικαιοσύνην 

τὴν ἐν νόμῳ γενόμενος ἄμιεμτιτος. 1 ἀλλὰ ἅτινα ἢν μοι 

χέρδη, ταῦτα ἥγημαι διὰ τὸν Χριστὸν ζημί 8 ἀλλὰ μὲ ἔρδη, ταῦτα ἥγημαι διὰ τὸν Χριστὸν ζημίαν. ἀλλὰ μὲν 
- “ ' - οὖν ἡγοῦμαι πάντα ζημίαν εἶναι διὰ τὸ ὑττερέχον τῆς γνώ- 

τ Ρ εΝ - Ἁ 

σεως Χριστοῦ Ιησοῦ τοῦ χυρίου μου, δι’ ὃν τὰ πάντα ἕζη- 
μιώϑην, καὶ ἡγοῦμαι σχύβαλα εἶναι, ἵνα Χριστὸν χερδήσω, 

κω .» ΄σ΄ω 

9 χαὶ εὑρεϑῶ ἐν αὐτῷ, μὴ ἔχων ἐμὴν δικαιοσύνην τὴν ἐχ 

-- 

5 Βαϊποϊατηθὶ πὶ Β, Βαϊπιδιηθῖηῖβ ἃ ; ΘΌΘΠ50 50 ΉΚοὴ ΑΠΔΠΘΙΪη ---οὸ 
Απμδηΐϊπι, Ἐβδ6188 --- Ἐβαϊαβ, Ἡ]οῖαβ --- Η 6115, [δἴσϑικο --- [Ιαἰγῖῖο, Β6Ρ- 
Βδριάα --- Βαϊ 3αϊάδ. 8 Χυϊδίαιιβ [6518 ἃ, [1εβ1τ8 Χυϊβίαιιβ Β υπᾷ ἀΪ16 
ΠΟΥΔΙΙΒΟΘΌΘΥ,, τητὖῦ ΑἸ γρ; 65. ᾿ἰϑῦ θῇ ΔμΖΙΠΘΏΙηΘη,, (55 ΟΥΒίουΘΒ. ΥῸΠ 
ΘΠ ΔΌΒΟΙΤΘΙθΘΙ οοδπαοτί σψατᾶθ. Εν Χυϊούι Πάρθη Δ Χυϊρίδα. 

4 78}. Ρ8η] χαίπερ; πὰν ΠΪθΡ ἱκοτηπιῦ χαΐσεερ νοῦ, βουνοῦ ἴτη οί. 
Ὧα9 Ν,. Τὶ οὐμαϊίθη δύ, δίῃ φππᾶ ἰ60ῃ} Δ06 1, ̓ πάρχῃ 160 ἢ. ποῖ ἦθ5 ΠΡ 50 ἢ 65 
ταϊο ἢ} στ πτηθη ἄατί᾽. --- 11} ἴῃ ἸοΙ Κα] χαὶ ἐν σαοχί --- ὈΤΕΤΕῸ 10 ἐν σαρχί. 
-π Ὦγαβ δρᾶν βυρκοῖ}] τὶς ἄλλος δοχεῖ ὈΠΒΕῸ 1 νρ --- τὴς δοχεῖ ἄλλος. 
ὅ Ὀϊπηα10] περιτομῇ; 68 Ἰϊθορύ πᾶμο Ὀϊτπαϊία (γον ἀἰίαιι 4095) Ζὰ γουπιαίθῃ, 
ἀοοῇ νρ]. χὰ Μο. ΧΙ], 4. 0. υδίαϊγ! πὰ} 5δἐθῦϑ. ἴῃ ΒΟΥ ΔΟΠΕΙ [ὈΥ πὶ, δι πὶ 
πΘαΐχατη αδαϊτίπουμα 1 ΤῊ. 111, 18, Τ νὰϑ 118] ἦν μοι --- Β 16 γρ μοὶ 
ἦν. --- γσαναυν κι] χέρδη, βῖπρι}. {τ ῬΊανα]; ΤΠ Τίπι. ΠΠ, 4 βίομὺ θυ ῥ]υταῖ, 
8 5Υ0Ρ4}}} μὲν οὖν δ΄᾽π ἔ νρ --- μὲν οὖν καί. --- 41] ἀοιη]α)] ἡγοῦμαι 
σιάντα, ἃιοἢ ΑἸ ΥΒΌ ,ΟἸη πὰ ΑΥΡΙ ΤΟΥ", --- γίβα}} εἶναι (2) ΑΌΒΕΚΙ, --- 
[6 }]10. ---- Δ]]αΐα.} σιιροβούχί, νν611] οἵη Ἀπάθυθυ οδβιιβ ΔΙ] ΠΤ ὙΟΥΔΙΙΒΡΊΘΠρ, 



ΟΡ ρρου 1Π|. δ1ὅ 

ἔθη ΡῸ ἃ8 νἱϊοῦα, ἃκ Ρὸ βΡ}}}} οα]αι θη Χυϊβίδιιδ [680]8, 

861 18 σαρὰ ἰδῦ ραγαϊ οὶ ἃπὰ ο] Δ Θ᾽ μα], 10. ἀπ Καπηδῃ 

ἵπὰ δ} τη δ τιβϑίαβϑαϊβ 18. 18}} σαηηαῖ 1} Ρ]α]π6 18, τὴ ]}- 

ΚαασΙΡ5 γὰβ ἀδαβραιπ ἰ8, 11 δἱ ἢναῖνὰ σδαϊμηδι ἴῃ τἰιϑϑύαβϑδαϊὶ 

5 ἀδαβαῖη. 12. πὶ Ραΐοὶ 78 μα ΠθηηἼ) αι ΙΡΡαι γιὰ σα ΤΙ ὐ8 
σα ἀου 5. 5ιἼαιι, ἀΡΡὰη. αἰατραρσοα οἱ σαΐαμαι, ἴῃ ΡΠ ΠΘὶ 

σα ἌΠ ΔΒ. νὰ} ἴγαιη Χυϊθύαθι. 18. ὈΥΟΡΙ] 5, 1Κ ΤῊ Κ 5] ὨΪ 

πᾶ] ἢ τᾶ οαΐαΠλη; 14. ἈΡΡὰμ ἃἷπ, βυθραιῃ μα αἰα πἴα]- 

ΤΠ ΠΟΠἦβ. 1Ρ ἀὰ Ρὰϊη ΡΟΘὶ ἴϑδατα 51πα τ1κ αἰραμπ)απαθ, Ὀὶ 

τη ἀγθίη αἰαγοαρσοα ἃ[α} 5] ΟΊΒΙ Δα πα ΡΊχ05 πὰρ ἸΡΟΠἃ 18. ΟἹ 

γόμου, ἀλλὰ τὴν διὰ σπείστεως Χριστοῦ, τὴν ἐκ ϑεοῦ δικαιο- 
- -“ -» ’ὔ 

σύνην ἐπὶ τῇ πίστει, 10 τοῦ γνῶναι αὐτὸν χαὶ τὴν δύνα- 
-» 2 2 -» ; »" ,ὔ 

ιν τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ χαὶ τὴν χοινωνίαν τῶν παϑημά- 
2 “ ’ - μι - μι 

τῶν αὐτοῦ συμφορτιζόμενος τῷ ϑανάτῳ αὐτοῦ, 11 εἴ πως 
- 2 

χαταντήσω εἰς τὴν ἐξανάστασιν τὴν ἔχ νεχρῶν. 12 οὐχ ὅτι 
΄ 

ἤδη ἔλαβον ἢ ἤδη δεδικαίωμαι, διώκω δὲ εἰ χαταλάβω, ἐφ᾽ 
ἡ χατελήμφϑην ὑπὸ Χριστοῦ. 18 ἀδελφοί, ἐγὼ ἐμαυτὸ ᾧ χατελήμιφϑην ὑπὸ Χριστοῦ. ἀδελφοί, ἐγὼ ἐμαυτὸν 
ΡΥ ᾿- , Ὡ « ,ὔ Ν ᾿ ΣΟ ΜᾺ 

οὕπω λογίζομαι χατειληφέναι᾽ 14 ἕν δέ, τὰ μὲν ὀπίσω 
ἐπιλανϑανόμενος, τοῖς δὲ ξιιπιροσϑεν ἐττεχτεινόμενος, χατο 

» ν ’ ᾿Ὶ Ν Ν - “ ΒΩ ,ὔ - 

σχοπτὸν διώχω ἐπὶ τὸ βραβεῖον τῆς ἄνω χλήσεως τοῦ ϑέεοι 

9 Ρο ὺβ νἱίοάα Β, τχ5 νἱοάᾶα Α, Ρὸ δῖ ρα]αυθοὶμ Α, Ραὶτἢ ρὰ- 
Ἰδιθοῖπ Β υὑπᾶ 61,; ἀδ5 ογβίθ βὸ ᾿ἰϑύ 8116} |8118. Ζὰ θηύθθησθη (Υρ]. Ζ. Ὁ. 11 
ἰβδίϑϑαὶ τι5 ἀΔῸ Βα 11), (8 Ζιυγοιϊίθ πίοῃί. Μ͵|ὺ σϑορὲ μαῦ Ηθυμθ Ὀθ146 Ρὸ 
ἴτη ἰοχί, Χυϊβίαιβ [θϑὰ]δ ἃ, Ιθ81:18 Χυϊβίαιιβϑ Β πμᾶ ΟἿ,, Ηδγυπ, ἱπὶ ατὶθ- 
ΟΒΒΟΙΘη ΠῸΣ Χριστοῦ, ἈΡ6Υ νῷ ΠΙοΡ ΟΠ νυ δε [θ5ὰ; ΜΘΒΥΒΟ ΘΙ Π]ΙΟἢ. βίαπᾷ 
Ιοβαϊβ ἃ τῶπαθ (6Υ φημ Ι μβαπθῇ ὙΟΥ]Άρ6. 12 αἴατραρσρα Α, 1κ δἷαν- 
βαρσα Β ὑπὰ αἀ16. ΠοιδιβροΌΘΓ,, οὔποθ ρονᾶῃγ. ραΐαμαιθ. ἀπο Β, πίομί 
σαΐαπαι (61). 18 πὶ μᾶὰ Α (οὔπω ΔΑΠ)1 δίῃ Ηϊογ, βοπϑὺ οὐ), πὶ Ρᾶι 
Β υὑπὰ ἀ16 Ποίδαβροθου; βᾶὰ ᾿ἰδύ 51Π}105 ππᾶ Ὀθοσαμὺ δῇ οἴπθιη ὈΪΟ5536Π 
ΒΟΒ τ Ι Ὀίθἢ]οΥ, 

10. τηῖρκαυτιρ5 νὰ3] συμρορτιζόμενος ἘᾺ ἀ6ρ --- συμμορφιζόμε- 
γος. ὭὌυτοιῃ ἀὰ8 Ζυροδβοίζίθ γνὰϑ8 θηΐβίθῃηξ Ὠ16Γ οἷῃ διιρίθαίζ, ἄθιη ψ0] 
Β6Ποπ ἀδ8 γουῃογρθῃοπᾶρ ἀὰ Καπηδη ὑπίογρθογαποί βοῖη 801. 11 τ5 ἀδυ- 
Ραΐτ}] τὴν ἐκ νεχρῶν 5΄᾽η1 ΑΒΕ νυρ --- τῶν νεχροῶν; ἀἀ5 ἔθ]θη. ἄθ8 
ΔΥΕΚΟΙΒ ἴῃ ΒΟΙΟΠΘΙ γουυϊπαπηρ ᾿ἰϑύ βο]ΐθῃ. 12 σαταϊίβ σαᾶοπη 8 5178} 
δεδιχκαίωμαν Ὁ ΈΕΟ τὸ --- τετελείωμαν, Αὐιθτϑὺ Ισθὴ , ααὖ ἴᾶπὶ 18{1868- 
ἔχ 5ῖπὶ δυΐ ἴδτη Ῥογίθοξιιβ 5ϊτη᾽, --- οἱ ραΐϑῃδαι] εἰ χαταλάβω Ὁ1ΤΈ1ΕΟ 1 
γς - εἰ χαὶ χαταλάβω. --- ἴπ Ῥαπιχιο1} ἐφ᾽ ᾧ ὈΠΙΕΕΒΟΡ -- ἐφ᾽ ᾧ καί; 
᾽ ᾧ Ῥτορίοσθα φαοᾶὰ οὔθ ηχθπι αὐ βποπιῦ ἴπ βαπιιποὶ θϑᾶθαΐθέ ουβίθγθβ. 
- Χτὶβίαα] Χριστοῦ ΒΡΕΡῸ ἄορ --- Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ, ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 
158 ρσαίαμδη)} χατειληςφέναι, 58. πὰ ΤΙ Ο ΧΙ, ὅ. 

25. 



Ὁ16θ ΡΆΠΡΡΟΥ ΤΠ. 

ἴη Χυδύαιι [θ8. 1 γᾷ Ἰηδηδρδϊ ΠῈ 506 51]41πηἃ [ὉΠ] 1088, 

Ραΐα ᾿πρ]αῖγηἃ: 18} 1804] ἢνὰ 8]]8]6 1 ΚῸ5 ΠαρΡῚΡ., 188 Ραΐᾶ 

12 015 σα ΔΉ .]}}0; 16. ΔΡΡᾶη βυθραῦς απ ΡΔΠΗΠ1ΟΙ σΆ5Π6- 

Υ0ΠῚ., 6] 8810 ΠΕΡΊ ΔΙ Τηἃ 78} 581η0 [ΓΔ] 1 Πηἃ. [58 Π10η σᾶροδῃ 

σα Δ] 4 61η81}. 17 ΤῊ] ΡΟ Δ] ΘΙ ΚΟΠ 85. τη 1 Πδ] γΔΙΓΡΑΙΡ. ὈΤΟΡΙ]7 08, 

Δ} τηαπᾶορ ἰχγὶβ βᾶη5 5νὰ ραρρδηδδηβ συάΆθυ6 παρα] ΠΙβαμῦ 

Π518. 18 ηΐθ Δ η8ρ8] οαροθη, ᾿8Πη2Ζ61 υἷα 4ᾺΡ 1Ζ0]8, 

10 πὰ 184} ροτοίαμαθ αἰΡα, βᾶη8 ἢ]δη 8 σδ]οη5Β Χγιϑίδαϑ, 
19. ΡΙΖΘ661 8Δη61615. γα] }1Ρ ἢ] πϑύϑ., ΡΙΖθ οὶ σ᾽ ναηρα ἰδ 78} 

: σ -- 3 - ς τ Ὁ ᾿ “Ὁ 

ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 15 ὅσοι οὖν τέλειοι, τοῦτο φρονῶμεν᾽" 
27 « - - - 

καὶ εἴ τι ἑτέρως φρονεῖτε, χαὶ τοῦτο ὃ ϑεὸς ὑμῖν ἀποχα- 
ὔ Ἁ 5] -“ -Ὡ 

λύψει: 10 πλὴν εἰς Ὁ ἐφϑάσαμεν, τὸ αὐτὸ φρονεῖν τῷ 
2 - -» ο᾽ 

αὐτῷ στοιχεῖν. 11 συμμιμηταί μου γίνεσϑε, ἀδελφοί, καὶ 
σχογίεῖτε τοὺς οὕτως περιπατοῦντας χαϑὼς ἔχετε τύπον 
Ἐν τ Ν Ν - « ,ἷ 2, 
ἡμᾶς. 18 πολλοὶ γὰρ περιπατοῦσιν, οὺς πολλάχις ξλεγον 

ὑμῖν, νῦν δὲ χαὶ κλαίων λέγω, τοὺς ἐχϑροὺς τοῦ σταυροῦ 
τω» ,- κ ΄-Ἣ γα 2 ζῳ 

τοῦ Χριστοῦ, 19 ὧν τὸ τέλος απτώλεια, ὧν ὃ ϑεὸς ἢ χοι- 
’ Ν ς ΄ 5 - Ἄ ’ 2 - « Ν ᾿ ; 

λια καὶ ἡ δόξα ἐν τῇ αἰσχύνῃ αὐτῶν, οἱ τὰ ἐπίγεια φρο- 

15 νὰ (τὴ) ἃ, [610 ἱπ Β. δηᾶπ.}}} Α, δπαμαρηΡ Β, νΜ0] πὰγΐ 
818 ὙΘΥΒΘΉΘΠ. 10 βᾶπῖομ ρᾶρρδη φδυδιἀθῖημδὶ Δ, ἔθ]ῦ ἴῃ Β, 5. ππηΐθπ. 
11 18} τηυηᾶορ Β, 1ᾶπὶ πιῦμᾶορ ἃ. 19 ΡίΖθοὶ (1) Β, Ρίζϑῖοὶ ἃ. θἰζθοὶ 
(2) ὧν Α, ΡῖΖε Β υπᾶ ἀϊ6 ΠοΓΔαΒρΘθΘ ΟἾΠπΘ σουγᾶῃγ. σα]ρὰ5 Β, γτὰ]- 
Ῥαυβ Α. 

1ὅ 5178 1114} σιισοβϑίχζί, οοη] ποῦν θροπ 6 Δ ογἄθσιηρ' πὶ Ὠδαρέ- 
βαῖζθ: 10 ΑἸΛ] δύ βοίύζύὺ., πη 15᾽ Ζα. --ὀ 4]7]816 11.058] ἑτέρως, οοτηρατγαίιν- 
δάνονθ, 5. Ζὰ 1 ΤΊπι. Υ, 25; νρ]. βϑηϊυσηθπαοβ οὔθη 1Π,28; 1,. ΜΘ γοΥ ἢ. 181. 
16. ἌΡὈαπ βυθρδι})] πλήν, ,80ΘΥ ᾿ππηπου π᾿, νρὶ. ΤΥ, 14. 1.6. ΧΙΧ, 271, 
10 βυθβραὺῃ --ς- πλήν 1,0ϑ. ΧΥΤΙῚ], 8. --- Ιπὶ Το]ροπᾶθη Παᾶθθη 416 σΤΊΘΟΪΙ.. 
ΒΔΠΑἀβο 06. Ὑ]Ὲ 1 Ἰοϑαγίθη : τῷ αὐτῷ στοιχεῖν δ΄ῖ΄π:1 ΑΒ οορ, τῷ αὐτῷ 
στοιχεῖν χανόνι τὸ αὐτὸ «φρονεῖν δίῃ“ ΚΙ,, τὸ αὐτὸ φρονεῖν τῷ αὐτῷ 
στοιχεῖν ΠΤΕΟ ἄορ Απιρτδύ. (υὐ Ἰάοτη βαρίαπιβ οὐ ἴῃ 60 ΔΠΙΡΆ]ΘΠ1Π8), τὸ 
αὐτὸ φρονεῖν τῷ αὐτῷ στοιχεῖν κανόνι ὍΡΕ να. Τοῦ σαβαίζ ἴπ Α Βα πιο 
βασραμῃ φϑγαϊ ἀθῖπαὶ -ὸ τῷ αὐτῷ στοιχεῖν χαγνόνι οηἰϊδίαμημηθ Οἱ ΠΟΥ ροΥ]θ- 
ΟἸ 150 ἢ 0 ὨΔη ΒΟ ΠΥ Ὁ, τὸ ον ἱπῆηιἶν σαρραπ (πὶ Ταῦ αὖ - ΔΙ ] ΘΙ, 18) 
θονγοῖδύ, ΑΤ ϑηϑηα]ίρη 1π {γᾶ ] αὶ πὰ οἰπθ ροπ οἰ Πβϑ θη [ΘΏ]ΟΥ; αἴ65. Ὑγ81 
ΘἼ0556. σὰ Παυρ]αϊτηδ, τππᾷ Παύ οἵη ὈΥΒΡΥΠΡΊΙΟΠ 695. σαρραϊπᾶ ΟΟΘΥ τιϑηη] τη 
νογατδηρί, γρὶ]. σὰ 1 Τίμι. 1Π|, 8; ἀἷο Ἰοβασύ γσοὸθ Ια ἂθρ Απλοτϑύ δύ 
α16 ἀυβρυηρ] 0 Π6. ρούβομο, Αὐῇ αἴθ [ἀβϑιπρ' βοποῖηῦ ἄα5 1 θ  μΙβομο , αὐ 
ηἃ ,οὐ᾽ οἴπρονιτκύ σὰ Παθοπ; οἱ ἃΡῸ αϊθηξ χψὰν δυβοταάογιπρ' (5. δὰ΄ 
ΤΟ ΤΥ, 5) νῖθ ἄδθυ ρυίθοῃ, ᾿πῆηϊϊν. 17 πηχηο 1Ζ2018] σχοπεῖτε, ,06- 
Βομοῦ θα ̓, γΕΥΡ]. 14 τηιηᾶγοὶ; Τ,. Μόνον ἢ. 908 νοϑυρ]ϑι θοῦ ΤΠ ΥΆΥΘ, 
19 ναιγθὶΡ, 151] βι πᾶ χιιροϑοῦχί, 



ΨΥ Ψ ΌὟ. 

ΡΆΠΡΡΟΣ ΤΥ. 17 

γα] Ρὰ5. ἴῃ βκαμᾶδὶ 1Ζ0., Ραϊθὶ αἰ ΡΟ μα [ΠᾺΡ]. 20 10 πὰ- 

βαγα απ Ϊη5. ἴῃ ΙΒ ΠΔ1 δῦ, ΡΆΡΓΟΘὶ 18} παβ]α πα ἀΒΡ ΘΙ ΔΗ} 
ἔγαῦΐαθ [Ι͂681 Χυδία, 21 8861 ἱπηγαϊαθ 10 οἰ κα ΠδαΠ ΘΙ Π 815 
ἘΠΒΔΤΪΖΟΒ αὶ θη ΒΚ ]ΔΙ Πγὰ ΘΙ Κα γα] θᾶ τ18 561}18 ὈΪ γϑαγδύν, 

ἀπ τηᾶρ᾽ 18 ἢ} αἰ Πα ν)] ἃ} 515. 8118. 

ΤΥ, 1 ὅνδοὶ πὰ, ὈΓΟΡΙ] 5. τηθῖηδὶ ᾿ἰα δ η8 18} [δι - Ἰαϊκι]ο 
ΠΊΔηΒ, ἴΠΘΡ5 8} γα Πηθῖη8, 5γὰἃ βίαμα!ρ ἴῃ ἔγδ]1η. 
2 Αἰοάϊαῃ. Ὀ᾽α]α 1411 ϑγπίγκοιη Ὀϊα]α Ραύα ϑᾶμη0 ἢ Ρ] Δ ἴῃ 
ἔγαα]η. ὃ. αὶ 8} ΡὰΚ νὰ ]180. Ὀ]α]ὰ ρα] ακο, ΠἰΡα18. ΡῸΒ8. ΡΟΖΘΙ 

γοῦντες. 30 ἡμῶν γὰρ τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑτάρχξει, 
ἐξ οὗ χαὶ σωτῆρα ἀπεχδεχόμεϑα κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, 
21 ὃς μετασχηματίσει τὸ σῶμα τῆς ταπεινώσεως ἡμῶν σύμ- 

μορφον τῷ σώματι τῆς δόξης αὐτοῦ, χατὰ τὴν ἐνέργειαν του 
δύνασϑαι αὐτὸν χαὶ ὑποτάξαι ξαυτῷ τὰ πάντα. 

ΙΥ͂, 1 Ὥστε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοὶ καὶ ἐπιπόϑητοι, 
χαρὰ καὶ στέφανός μου, οὕτως στήχετε ἐν κυρίῳ. 2 Εὐοδίαν 

παραχαλῶ χαὶ Συντυχὴν πταρακαλῶ τὸ αὐτὸ φρονεῖν ἐν χυρίῳ. 
8. γαί ἐρωτῶ καὶ σὲ, γνήσιε σύνζυγε, συλλαμβάνου αὐταῖς, 

21 νυ ]ραὰβ ἃ, νυββαι8 Β. ΠΥ, 2 18} ὥιγπίγκοιπ Β, 785 ϑ'γπίγ- 
Κοῖὶη Α; ϑ'γπίγκοιη ἔν ϑυπίγκοη 38. ΚΙθημαϊηίαι Β, Ἐ]αϊτηδιηίαιι Α., Υρ], 
Ηδίτοαϊαβ, Ηδ11165, Βα ρβαῖάα, Νοίκαυδίτηιβ. 

20 ἱν υπ8ᾶγ8] ἡμῶν γάρ, 806. ,δυίομι᾽ Ὁ γρ υὑπᾶ ραίχθδ. --- 
θαιαῖη5] πολίτευμα 2 ὉΠΒΘΙ δἰαύβυγθϑοη᾽, μού. ΟΠ πὰπρ᾽. 21 161Κ4] τὸ 
σῶμα, ἄοτ ῬΪυγαὶ θρθι ππδαγαΐΖζοβθ, υρ]. 98, ΧΙ], 40. ΧΤΙΥ͂, 217; ΤγΘ 110} 
5011{6 τπᾶῃ ΔΘ. ἴτῃ Το]ροηᾶθη ἀὰ ᾿θηΔΒἸαιιη]δίτη ΘΙ κάτα θυ ψαγίθη. --- ἀὰ 
᾿θπαβκαιπήαπιπια 161] σύμμορφον τῷ σώματι; φΥΙΘΟΒΙΒΟᾺ: ὙΘ]ΟΏΘΥ ἀτὰ- 
σοβίδ! θη γᾷ ἄθῃ 161 ΠΒΘΥΘΙ πἰθανιρκοὶύ 80 ἀα55 ΟΥ̓ ρ]ιοῃρϑβία!ϊρ πἰτα 
ἄσπῃ ἸοἰῦΘ 5θῖποὺ Πουυ] ΘΟ Κοὶῦ ; σούϊβομ:: ὙΘΙΟΠΘΥ νου πη 610 α16 ΘΙ ΌΘΙ ἀπ- 
ΒΘΙΘΙ πἰθάχ » Κοὶἡ Ζὰπὶ ρ] ΘΙ Ομβομβὅμθη 6106. ΒΘ Π6 ΠΟΥΤ]ΟΙΪΚοΙύ, Ἁγ ΘΒ 
Βομίθθοη Ὠ2ΘΕΚΙ, νοῦ σύμμορφον οἷπ: εἰς τὸ γενέσθαι αὐτό. ---ὀ Ὀϊ 
γαυτγβίνα ππίρ τη85} χατὰ τὴν ἐνέργειαν τοῖ δύνασθαι ,πΔ0} ἄθγ 1 Κ- 
Βδτηϊζοῖί βθῖμθ5 Κῦππθηβ᾽ ; ἴπὶ Οὐ βομοη ἰδ Ὀὶ γαυχϑύγα ἀπρᾶββοπα υϑγθὶπ- 
2610; ἢ νῷ ΑἸηρυδῦ. , βεουπάμπι οροταύϊομθιη (ϑα1) 4πἃ ροΒδιῦ οὐΐαπι ΒΌΙΟΘΤῸ 
οπιηΐα᾽. ΙΥ͂, 1 βναθὶ πὰ} ὥστε; 8. ζὰ Βὅ. ΥἼΙ], 4. --- π᾿ ἔταυ)η)] ἐν 
χυρίῳ Τᾶ6 Ὑἱοῖ --- ἐν χυρίῳ ἀγαπητοί. 2 Αἰοάϊαη} Πὐοδέαν, ταὰπ 
ἐσσατίοί Αἰγοάΐϊαη; ἅδον ὃ -- ο (ἀυτοι οἰπῆι88 ἄογ Ἰα οὶ ἴβομοπ Ὀοίοπαῃρ) 
γεὶ. σὰ Θα]. 11, 11. 8 188}. Ρυκ να]ῖ8ο Ὀϊά]α ραΐικο] ἐρωτῶ χαὶ σέ, 
γνήσιε σύγνζυγε, ΑὐνγοἰοἸθηἀθ που βίο] ὰηρ; ρα]ακο ἰϑὲ θη ηϊπατη Ζὰ 
σαΐυκα (ΤΠ Ο. ΥἹ, 14), νῖθ ραχᾶζῃο σὰ ρϑγαζια, ΔΥ0]0 Ζὶ ἀυθ]α, ἀπμ]Ρὸ 
Ζὰ ὈΠΉΠ]Ρα, δγαΐθτο Ζὶ βυαῖησα, υὑπγαυτβίγο Ζὰ γαυχϑῖγα; 8180 γοχβίαπαᾶ 
ἀογ ἈΡΟΙΒΟίΖου ἀδγαπίου ἄΐϊθ ροίίπ ἅθ08 ἀροβίθ]β, 0 ΙΒ: άοχιιθ, ΟἸΘΠΊΘΠΒ 



18 οι ΡΙΠΡΡοὺ ΤΥ. 

ΤῊ] Ραυ θ81 ἀ] θά ππ Π}18 ἴῃ αἰ γᾶρο 6110 τη1} ΚΙθιηδίηΐδα 7} Δηρὰ- 

ΤᾺ ]Π| ΘαΥΔΙΥ ΒΥ ἸηΘΙ ΔΙ, ΡΊΖθοὶ πᾶμηπηᾶ 51π4 ἴῃ ὈΟΪΚΟΠῚ 
1] Π815.} 4 πἡπηὰ [ἀρΡΊΠΟΡ ἴῃ {Γδα}1η δἰηύθὶπο:; αἴγα αἹβᾶ, 

ἵϑρΊηοΡ. ὅ δηΔΥ ]]61 ᾿ἰΖγατα ΚΌΠΡα 5184] 8]1 1 τι πιδηηδγη ; ἔτ] 

ΠΘηγὰ δύ. ὁ πὶ γαϊῃδαΐ ἸΔΈ ΠΔΙ}, ἃΚ 'ῃ 8118] ὈϊΔ] 8} 

ΔΙ ΟΠ Δ] 1210 Δ] ἀδηη Ὀ1ΔῸΒ ᾿ἰΖγα 05 ΚΌΠΡΟΒ 5ι]αϊηδ αὖ σἸΡβᾶ. 

7 18} σΆΥΔΙΓΡῚ ΟἸΡ5., βαῦθὶ υἰδυῖϑὺ 811 ἃμὰπθ, [δύ παϊγο πᾶ. 

781}. 1Εἴκὰ ἰχγᾶσα ἴῃ Χτίβύαι [θ88. 8 βαϊᾶ ΔηΡᾶγ, ὈΙΟΡΙ]08, 

ΡΙΒη γαῖ Ραΐθὶ δύ 8176 1, ΡΊΒη γα βαύθὶ σαυπα, ΡΙΒΗγ 1 Ραὐθὶ 

σα Ιὗ, ΡΤ Ραΐθὶ σϑῖῃ, ΡΙΒ γδἢ Ραύθὶ 1Ππ|0 8161}, ῬΊΒηγ δ} 

αἵτινες ἐν τῷ εὐαγγελίῳ συνήϑλησάν μοι μετὰ Κλήμεν- 

τος χαὶ τῶν λοιπῶν συνεργῶν μου, ὧν τὰ ὀνόματα ἐν 

βιβλίῳ ζωῆς. 4 χαίρετε ὃν χυρίῳ πάντοτε" πάλιν ἐρῶ, χαί-- 

ρετε, ὅ τὸ ἐπιεικὲς ὑμῶν γνωσθήτω πᾶσιν ἀνθρώποις" ὅ 
κύριος ἐγγύς. 6 μηδὲν μδοιμνατα, ἀλλ᾽ ἐν τταντὶ τι πάν 

χαὶ τῇ δεήσει μετὰ εὐχαριστίας τὰ αἰτήματα ὑμῶν γνωρι- 
ζέσϑω πρὸς τὸν ϑεόν. Τ χαὶ ἡ εἰρήνη τοῦ ϑεοῦ ἡ ὑπερέ- 
χουσα πάντα νοῦν φρουρήσει τὰς χαρδίας ὑμῶν καὶ τὰ σώ- 

ς ων ἈῚ : γώ πο μ᾿ - Ἀ , 2 ,ὔ [« 

ματὰ υμῶν ὃν Χριστῷ ]ησοῦ. ὃ τὸ λοιπὸν, ἀδελφοί, ὅσα 
γ ᾿ 2 - ο , ο , [4᾿ ς , ο΄ 

ἐστίν ἀληϑῆ, ὁσα σεμνά, ὅσα δίχαια, ὃσα ἁγνά, ὅσα ττροσ- 

4 πὰπὰ ἀ, πὰπὰ πὰ Β πὑπᾶ 416 ΠΘΙΔΙ ΒΡ ΘΌΘΥ. 5 581 Β, 51]81 Α. 
ΔΥΙΘΥ11161, ΑΒ δηδνυ 176. 6 ΝΟ 51] αῖπα τοῦ Α 80. 8 γϑ]θιου Ἐ, 
γι] του! ΟἿ,. 

ΑἸοχϑπασϊπιθ, ΒΟ ΌΙα5, 8]1]6Υ α]πρθ τὴ ὙΠαΘΥΒΡΥΆΘΠΘ τ 1 Ο. ὙΠ, 8. 
ΙΧ, δ; 46, ἀΠ]Θο ββιτηθ οοηϊαχ᾽, γτρ ΑἸΩὈΥΒῦ , ΘΙΤΠΔΙΘ ΘΟΙΏΡΘΙ.᾿ ---- πὶ- 
Ρα 15] συλλαμβάνου, (685 ΒΟΥΙΒΟΠΘ γοΥθη ΠῸΥ ἘὮΊΘΥ. --- ΡοζΖοὶ τ} }- 
δὺο ἀΙἀοαθη 1η18 ἴῃ αἶναρΡ61708) αἵτινες ἕν τῷ εὐαγγελίῳ, συνήϑλησάν 
μοι, ΜΟΥ ΒΙΘΙΠαπρ Ὑγῖ6 νυ]ραία 9,480 πηΘΟῸΠὶ Ἰαυοταγουγιπί ἴῃ ΘΥΔΠρΡΘΙ1ο᾽, 
ΑἸηθτδέ "4086. Ἰαδοχδυθυιπῦ τηθοιπη ἴῃ ΘΥϑηρ6110᾽. --- ΚΙοπιαϊηίαι}] Κλή- 
μεέγτος; (ΟΥ̓ ΡΥΪΘΟΒΙΒΟΠ9 σϑηϊν γαγἃὰ ΖῸΣ ΟΥΠΙΠΑΓΌΟΣ ΠῚ ῬΘΠΟΙΏΙΠΘΙ, ΥὙΡ]. Ζὰ 
ΠΟ. 11, 12. --- 5π4] χσυροβούζί, 4 πυπὰ] χυροδβοίζί. δ᾽ ΔΠΆΥ117]61] τὸ 
ἐπιεικές; Ἰοίχίογθβρ Ῥοϑάοιξίοῦ ,βδῃίτης᾽, Απρ᾿. ,τααπδιιρίιαο᾽, νρ Ατηθυϑὺ 
»Ἰηραοβία᾽; 11 Ὁ, Χ, 1 κίομί [ᾧν ἐπιείκεια ναυϊκαηηοᾶορὶ, 1 Τίπη. ΠΠ]Ι, ὃ 
ἔν ἐπιεικής 5.018. τη ἀρι' Ρ]0556 (ὃ) ἀΑΙΤΓῸΒ.; ΘΏΔΥ 76 βομοὶπί., Μ1]11ρ]κο1᾽ 
2ι Ὀθάθυίοπ; 1 Τίμα, 1Π|, 4 5(θὲ 68 ἢϊν σεμνότης. --- 18] Ζιιρθδούί. 
6 ἴῃ 8111 Ὀϊάα1} ἐν παντὶ τῆ προσευχῇ; Ὑ10 τη Οοὐ, νϑ: »ἶῃ ΟἸΠΠΙ ΟΤδ- 
{ἰομθ᾽, ΛΙθγϑῦ ΡΘΥ ΟἸΊπθπι ΟΥΑΙ Οποπι᾿. --- ΔΥΪ]]ὰ 441} εὐχαριστίας; 8. 2. 
ἜΡΆἘ, ΠΑΡᾺ 7 υἱαγῖ8}] ὑπερέχουσα; ἋΟΥ Δοοιβαῦν 811 βύθῃῦ 6] ἀἴοδβοπὶ Θοτη- 
Ῥοβίύαμηι, 10 Ὀ6] υἱαγραρρᾶπ, αἰαν βοΙ ἤδη. “--- ᾿ιαϊτίοπα] τὰς καρδίας, 
ὑμῶν 10}10. --- 161ΚᾺ] σώματα ἘῸ ἀθρτῃ [0] ΥἹοί --- γοήματα. 8 γ9 18] 
ἁγνά; ἁγνός ἰβύ βοηβύ Ἡ]υΐγ 8, ΒΥ ΚΩΒ; νϑὶ 8 --- ἅγιος; δοῃ 10 γρ ,βαπούα᾽. 
-- ροάοῖπο} ἀρετή, χαί (0 Η1| (180 78} γον 7808] διι8ρ᾽9{8116π}). 
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Ῥαϊθὶ γα]! 6}, 1 θὰ] ἤγὸ σοάρίηο, θὰ] ἤγὸ ΠᾶΖθῖπο, μα ᾶ 
γϊΐορ; 9. Ραΐθὶ 18} ρ]Ἰβι ἀθ} ᾿ΖΥ18. 18} ρ ΠΟΘΙ. 18} 

σα β᾽ ἀΘ ἢ} 18}} ΘΆΒΘ γα ἴῃ 8, Ραΐα ὑδα)αὶ}ν; 18}} ρῈΡ 
ΘΑΥΔΙΓΡΟΙΒ. 51] 1 ΠΡ 1ΖΥ]8. 

10 ΑΡΡὰπ ἰαρίποάα ἴῃ ἔα]. τ ΚΙ] θα, ἀμΐθ ὰ ἤνδῃ 2 --- τ (Β) 
σα Βα ἀὰ ἴδαν τη ἔθ] πη ; ἃπὰ Ραμ οὶ 1411 ΠΓΟΡῸΡ, ἃΡ- 
Ῥᾶ ὩΠΔΙδ Ἰἀαὶ γα θῬ}θ. 11 πὶ Ραΐοὶ Ὀὶ βᾶ})αὶ αἰρᾶὰ ; ππΐθ 

ἱκ σα ]αιβα τὴ κ ἴῃ ΡαΪΠ6] πὶ ΘΆΠΟΙΙΡΒ νυἱδᾶη. 12. 1815 78} 
Πα] ΗΚ, ᾿αΪ8. 18} πἰαγαβϑαι Πρ π ; ἴῃ Δ]]ΔΙημηἃ 78} ἴῃ 
]ΠΑΪγ) ἈΒΡΓΟΡΙΡΒ ἴμ, 18} 5818 γαῖσραῃ 1411 ργυθᾶδρβ, 8}} αἵα- 

γαββαϊ Πα 18}} ΡΆγθῸ5. ΡαΪη. 18. 81} τηᾶρ' ἴῃ Ρϑιηπὶδ ἴη- 

ΒΥ] 0) ἀΪηὴ ἢ κ Χυϊδίαι. 14 ΔΡΡᾶῃ βυνθρδμ! ν811ὰ σαΐαν]- 

[φ᾿ 

φιλῆ, ὅσα εὔφημα, εἰ τις ἀρετὴ καὶ εἴ τις ἔπαινος, ταῦτα 
λογίζεσϑε: 9 ἃ χαὶ ἐμάϑετε καὶ παρελάβετε καὶ ἠκούσατε 
χαὶ εἴδετε ἐν ἐμοί, ταῦτα πράσσετε" χαὶ ὁ ϑεὸς τῆς εἰρήνης 

ἔσται μεϑ'᾽ ὑμῶν. 
10. Ἐχάρην δὲ ἐν χυρίῳ μεγάλως ὅτι ἤδη ττοτὲ ἀνεϑάλετε 

τὸ ὑπὲρ ἐμοῦ φρονεῖν" ἐφ᾽ ᾧ καὶ ἐφρονεῖτε, ἠκαιρεῖσϑε δέ. 
11 οὐχ ὅτι χαϑ᾽ ὑστέρησιν λέγω" ἐγὼ γὰρ ξἔμαϑον ἐν οἷς 
εἰμι αὐτάρχης εἶναι. 12 οἶδα ἰχαὶ τατιεινοῦσϑαι, οἶδα καὶ 
περισσεύειν. ἐν παντὶ χαὶ ἐν σπτᾷᾶσιν μεμύημαι, καὶ χορτά- 
ζεσϑαι χαὶ ττεινᾶν, καὶ περισσεύειν καὶ ὑστερεῖσϑαι. 18 πτάντα 
ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί μὲ Χριστῷ. 14 πλὴν χαλῶς 

12 υἱάταβδαὰ ; Β υἱᾶτα58ι, τὰ ὮΌΟΥ ἀ6᾽ 261160: πδὸὴ [11 Ο. 1|, 4 
ἔγαρνα ΡΟΘῚ μαθα υΐαγαβθαὰ ἀὰ 1Ζ2γ018, 1,0, ΧΥ͂, 117 υἱαταῦϑαι Παρθαπα Ὠ]41Ὸ06 
ΤΠΠ55 ἸΠ8Π ΘΌΘΙ ΠΟΥ θη ΟΕ ΔΠΠΘΏΙΩΘΠ, ΟΘΥ γοη ἀ16856πῚ ψοχύ 5607 οἱἵἵϊ 
ΔάνοΥ 181 ρσοργδιοῃῦ 18ύ. 

9 ΥΟΥ 8116ῃ γϑυῦθη βέθῃξ ὨΙΟΥ͂ Ὡδομ αν οἰ 1065 ρα; , 5 ἢν σι - 
ΠΟ ρο]ογπί παρ οοί, ὕὔθποι ἀθπ σϑηϊῖν ρανδῖγβοὶβ Υρ]. 1... Μϑυογ Ρ. 856. 
10. ραρβαῖβ}} ἀνεϑάλετε, ποῦ 46 ιούίΘ (17 παρ Ὑ]ΘάΟΣ δαυΐρτάποι. 
Ἰαββοιι", ἃπᾶθσθ ΠῚ 5614 ἴῃ ὈΠΠοπἄθ γουπιδρ ΒΥ Υ δ] Π1886. ρΘἸτοΙ θ᾽, 
οὗστ ,Θαγο 1ΙΘῸ9 ἰδ ψὶθᾶον δυο] ὐ᾿, ἸούΖίοτου ἀυβ]θραπηρ αὔσ!6 ρα θδ]- 
ΒῸΡ Θπύβρυθομθη: ΗΤΘΓΟΠΥ ΤΊ: ,1[θΥατη ἤογοτη ὈΟΠΙ ΟΡΘΙΒ ΔοοορΙ5018᾽, υπᾶ 
ΔΠΠ]1Οἢ ΑΠΊ Υβύ, --- ἀπ ΔῸΣ τὴς {τ }]8}} γὙουρὶ. σὰ δ. ΧΙ, 11, -- ἂπᾶ 
Ῥδτηπιθὶ 78} ἔγοΡὰ}] ἔφ᾽ ᾧ χαὶ ἐφρονεῖτε; ᾧ φοιξ ἃυῇ τὸ ὑπὲρ ἐμοῦ 
πηᾶ ἐκ ὈοΖοίομποέ ἄθη ΖύΘΟΙ, οὐνγαθ ἃπᾶθυθ πᾶ βδτητηθὶ , ΜΟΣΌΘΥ 1ὮΥ 
ΔΘ παομαδομίοί᾽, --- Δἃηδ]αἰαϊ γαυτρὰΡ} ἠχαιρεῖσθϑε, α΄. , οοσαραίϊ 
ογαί5᾽, μού, ΤΥ αγάοί σϑμϊπᾶογί᾽. 12 ὈΒΡΥΟΡΙΡ5 ἴπ] μεμύημαι; 1αΐ. 
» ᾿ηβ πἴι8 βατη᾽, σού. , 108}. Ὀΐη οἰηροίθι᾽, νρὶ, 1 Τίμι. ΠΥ, 7. 8. 18 Χτὶ- 
βία} Χοιστῷ ὈΞΈΕΡΟΚΙ, ρα --- [ΟἸ}10. 
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ἀρ αρ σδμηδῖη)α ὈΙΠΙρΟ Δ ἀΔη5. Τ]Θ1Πὰ ἃρΡ]0η. 1 ΔΡῬδῃ νἱδαΡ 
8} 705, ΕἸΠΡΡΙΒ 8, Ραΐθὶ 1π ἈΠ ΒΓ ΓΟ 61 Π 81] αἰνρ 6108, Ρδἢ 
π514]8 αἵ ΜαΚΙἀοηδ], πὶ ἃἰπόῆθπη ΔΙ ΚἈΚ] ΘΒ]Ο0ΠῸ τη18 ρδηδί 148 
ἴῃ ΤᾺ ]ΟΠ ΟἿθΟΒ 18} ὩΠαΔΠΘΙΏΪΒ 81]1ἃ 18 ἃἷπαὶ, 16. πηΐθ 18} 
ἴῃ ῬΔΙΒϑ] ΔΘ ΚᾺὶ 18} ΔΙ ΠδΙηγηἃ 5108 18} ὑγαΐμη Δηἀ Υ]Ζη τη 18 
᾿ηβ8 Πα] ἀρ αΡ. 10 πὶ Ραῦθὶ σαβοϊαι οἱθα, ἃ}. σαβοϊήδ ἃς... 

ἐποιήσατε συγχοινωνήσαντές μου τῇ ϑλίψει. 15 οἴδατε δὲ 
- Ἃ - - 2 

χαὶ ὑμεῖς, Φιλιππήσιοι, ὅτι ἔν ἀρχῇ τοῦ εὐαγγελίου, ὃτε 
ἐξῆλθον ἀπὸ Παχεδονίας, οὐδεμία μοι ἐχχλησία ἐκοινώνησεν 

2 , , ι , γ ΤΕ ΚΝ, ἢ ἤτω δ ο 
εἰς λόγον δόσεως χαὶ λήμιψεως εἰ μὴ ὑμεῖς μόνοί, 16 ὁτὲ 

ΡΟ , ὙΥ, ν τεν ᾿ , ἜΤΗ 
χαὶ ἐν Θεσσαλονίχκῃ καὶ ἅπαξ χαὶ δὶς τὴν χρείαν μοι ἔττδμ- 

᾿ [«] ϑ - Ν ’ 2 Χ 2 - Ν 
'ψψατε, 17 οὐχ ὅτι ἐπιζητῶ τὸ δόμα, ἀλλὰ ἐπιζητῶ τὸν 

καρπόν... .. 

14 ὈτΙρραπᾶδηβ, ἀαπ ἄθΟΙ ΑΘΟΥ Ζ6116.0 15 αἰποῦυπ; Β' πα 416 Ποτ- 
ΔΌΒΡΘΌΘΙ ΔΌΒΒΟΙ ΝΑΒΒΙΊ8ΠΠ ΔΙΠΠΟΉ ΠΗ. 

14 ρϑιηδὶϊηΐα ὈτΙρραπάδηβ πηθὶπα ΔΡ10η] συγχοινωνήσαντές μου τῇ 
θλίψει: σού. ,1Ἰπάθη ἴὮΓ τηρῖπθ ὑγ1 058] Ζὰὶ ΟΙΠΟΙ ΘΟ ΠΙΘΙ πβδιηθη τηδοιύοί ᾿. 
ΘΕΕῸ ἴὖ νρ τῇ ϑλίψει μου. 18 πιῖ8] μοι, ἵπὶ οὕ, Ζῃπι Ὑϑγ πὶ ρ᾽Θ506]10. 
16 δπάδνϊζῃ} τὴν χρείαν ΑὉΤῈ --- εἷς τὴν χρείαν. ---ὀ τηῖ8] μοί -- Ὦ 
ΕΤῚΡ μοῦ. 11 αἷς. .., ἀθογχθδί γσὸμ ἈΚΥδη. 



1 απ απβδα ΠΗ}. 

Τ. ὁ οος ἴῃ β)αὶ; Ὁ 5ΥΆβ8γΥ6 ρΠΘΙΩΙΡ αὖ ΑἸΡΑΙ ἢ ΡΠ ]ηἃ 
Πα δῖ σΒ ΚΑΙ ΚΊὰ ΠΥ Π]Π]ἃ, 8861 δῦ ὑγοοΎβ [ΔῸΓ 1218 ἃπα- 

θα Χυϊβίαιιβ Ιθβα}8, 8. β88ὶ 8} ρακδηηϊᾶα 8 ᾿Ζγαϊἃ 
ἔΠΡγὰ ἴῃ ΔΗΠΙΗ. 

.ρΡρΡρΠ-...---Ὀ  ..Ὀ....ὅὃὲ-ὲ»οὃὃο.-.--.-.-.-ς.--Β9:-Ἑ-ςς-.--ς-:.ςς--. 

Πρὸς Κολοσσαεῖς. 

(1,8 Εὐχαριστοῦμεν τῷ ϑεῷ ὲ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ .39 Εὐχαριστοῦμεν τῷ ϑεῷ πατρὶ τοῦ κυρίου ἣι ῃ 
΄σ -«« « 2 

Χριστοῦ πάντοτε ττερὶ ὑμῶν προσευχόμενοι, 4 ἀχούσαντες 
-Ὁ -ὠ 2 -- Ν 2 , Ἁ τὴν πίστιν ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ καὶ τὴν ἀγάπην ἣν ἔχετε 

εἰς πάντας τοὺς ἁγίους ὕ διὰ τὴν ἐλπίδα τὴν ἀττοχειμένην 
- -" - Ἁ - ὧν. ὑμῖν ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἣν προηχούσατε ἐν τῷ λόγῳ τῆς ἀλη- 

“"᾿ 7 "-' ν 

ϑείας τοῦ εὐαγγελίου 6 τοῦ σταρόντος εἰς ὑμᾶς καϑὼς καὶ 
Ἁ - Ἁ ι 2 ἐν παντὶ τῷ χόσμῳ, καὶ ἔστιν καρττοφορούμενον χαὶ αὐξα- 

" - 2 Ἐξ " 

νόμενον χαϑὼς χαὶ ἐν ὑμῖν, ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας ἠκούσατε καὶ 
᾽ ,ὔ . , - - γ 2 ΠΕ Χ ΡΣ ΩΥ, 
ἐπέγνωτε τὴν χάριν τοῦ ϑεοῦ) ἐν ἀληϑειᾳ' 1 καϑὼς ἐμα- 

-“ -»" 7 -“᾿ -Ὸ- ϑετε ἀπὸ Ἐπαφρᾶ τοῖ ἀγαπτητοῦ συνδούλου ἡμῶν, ὃς ἐστιν 
σειστὸς ὑττὲρ ὑμῶν διάκονος τοῦ Χριστοῦ, 8. ὃ χαὶ δηλώσας 

ὑμῖν τὴν ὑμῶν ἀγάπην ἐν πνεύματι. 

γοπὶ Κοϊοββουθτίοῦ ἰδέ ἴθ Α ουμαϊίθπ: 1, 10 ---2ῶ29, 11, 20 --- ΠῚ, 8, 
ΙΥ, 4--18; 11, 18 ---20 υπᾷ ΙΥ͂, 18 ---19 ἴῃ ἀθη Τυγΐπθυ Ὀ]δίξοχη ; 'ἴπ Β: 
Ι, θ--29, 11, 11 ---ΕΥ̓́, 19. Π΄6 ἴῃ Α οὐμαϊύθπθη Ῥυποηβίϊοκθ βδἰπα 8180 
ἄορρεὶέ γογμβαπᾶθπ, Εξνγα οἷ δΔο οὶ ἰδὲ γϑυϊοσθι ρορσαηρθη, ἰὐΘΥΒΟ ΒΥ: 
ΔΤ ΒΟΉΪΈ586. 468. ὈΤ]Θίθθ. ουβομοϊηύ ἀοΥ πᾶηη6 ἴῃ Β δρροκίσγχι: ὧἀὰ ἘΚ 5581Π), 
τγὰ59 Τὔθε (σὰ 1 ΤῊ. 1, 1) υπᾶᾷ ὕρρδίχοιη σὰ Καυ]αιυθδδίιπι ογρᾷμῃΖθη,. 
1, 1 αἱ Β, αἵ 61,. τἰρρνβ Β, ἰσῖρρυα 61,, 

Ι, 1 5γᾶ8579] χαϑώς ϑ81:π ΑΒΟΒΤΕΟ ἰὸ νρ --- χαϑὼς καί. --- 41] 
ἀπὸ; Θθθη8ο ὕεὶ απάπίτηδπ 1 Οὐ. ΧΙῪ’ν 28, δο1 ἤἥηβαπ Μο. ΧΥ͂, 46, υπᾶ 
οἵε ἐὰν παρά 6. σεῃ., ὈοΒοπάθυβ ὩΔΟῊ Πδιβ᾽δῃ. --- ρΆ541Κ14)] συνδούλον, 
γε]. ΤΥ͂, 7 φαβκαϊκὶ σύνδουλος, 4180 ποαΐτιχμη, γῖ6 ΡΆΙΩΔη. --- ΔῸΣ 1ΖΥ]15] 
ὑπὲρ ὑμῶν 81π’ ΟὈΞΘΈΕΚΙ, τὶ γρ --- ὑπὲρ ἡμῶν. --- 165018] Ζυροβούχί; 
65 ἤπάρί 51:00} δι ἢ ἴῃ ἢ υρ Απιρχϑῦ. 
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9 ῬΌΡΡ6 741} γϑὶβ, τῶ Ῥαϊημιὰ ἀᾶρὰ 6ἱ Πδιϑ᾽ 661}, 

ὯΙ Πνϑ ] Δ] ἀθθμη [Δ ᾿ἰχυ15 ὈΪα]Δηδη5 18} δἰ τοπάδῃ8 οἱ 
[ἉΠη 81} Καμ ]18. Ὑ1]]}115. 15. ἴῃ 4118] πη απροὶη 18} [το θη 8}- 
ΤΘ]η8], [10 οἱ ρᾷσραὶρ γι ραθα [ΓΔῸ}1Π5 ἴῃ Δ]]Δη πη, Ραΐθὶ. 

ΘΙ Καὶ, ἴῃ ΔΙ] ΔηΊη)8 γαυχβῦνθ οο 8120 ἈΚΥδη Ὀδϊτα παδη85 18} 

γδΠΒ] 88 ἴῃ αὐ Καθ] οαΡ8, 11 ἴῃ 8118] τηϑΐαὶ σϑυϊη- 
ΡΙάδΙῚ ὈΪ τηδηθαϊ να] ρᾶι8 15. 1ἴπ 8118] ὈΒΡΌΪΔΙΠΔΙ 78} ὉΒΌΘΙδηδὶ 

ΤΡ [θα], 12. δυ)]]ἀοπάδηβ αὐ, 5861] ἰαροῦδ 12.015 (ἃ 

Ἃ181181 ΙΔ 15 γ 8126 ἴῃ ΠἰπΠΔὰ, 18. 5861] ρϑ]δυβι8ἃ 1ΖΥ]8 
τι γ᾽ ΐη]ὰ 116 1115. 18} αὐηδπι ἴῃ Ρ᾽παἀδηραγ 478 Βα ηδ8 ἐΠ1Ὸ}- 
ΥΟΒ 561Πη812053, 14 1) ΡδΙΏΠΊΘΙ Παρδπὶ ἰδαγ θδαῦ, [τὰ]οὺ ἔν 8- 

9 Διὰ τοῦτο χαὶ ἡμεῖς, ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας ἠχούσαμεν, οὐ 
σιαυόμεϑα ὑττὲρ ὑμῶν προσευχόμενοι καὶ αἰτούμενοι ἵνα τίλη- 
ρωϑῆτε τὴν ἐπίγνωσιν τοῦ ϑελήματος αὐτοῦ ἐν πάσῃ σοφίᾳ 
καὶ συνέσει πνευματικῆ, 10 σιεριττατῆσαι ἀξίως τοῦ κυρίου 
εἰς πᾶσαν ἀρέσχειαν, ἐν “ταντὶ ἔργῳ ἀγαϑῷ χαρποφοροῦντες 
χαὶ αὐξανόμενοι εἰς τὴν ἐπίγνωσιν τοῖ ϑεοῦ, 11 ὃν πάσῃ 
δυνάμει δυναμούμενοι κατὰ τὸ χράτος τῆς δόξης αὐτοῦ εἰς 
πᾶσαν ὑττομονὴν χαὶ μαχροϑυμίαν μετὰ χαρᾶς, 12 εὐχαρι- 
στοῦντες τῷ πατρὶ τῷ κχαλέσαντι ὑμᾶς εἰς τὴν μερίδα τοῦ 

χλήρου τῶν ἁγίων ἐν τῷ φωτί, 18 ὃς ἐρρύσατο ὑμᾶς ἐκ 
τῆς ἐξουσίας τοῦ σχότους χαὶ μετέστησεν εἰς τὴν βασιλείαν 

τοῦ υἱοῦ τῆς ἀγάπης αὐτοῖ, 14 ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν ἀπολύτρω- 

10 Μ|Ι ναΐγβαθα ἰτἰ{0 Α οἷπ. δκγᾶὰπ ᾿ἰδὺ ἴῃ ἃ γογάορροὶί. 184} νδββ8- 
Ἰαμπᾶαμβ ἃ, {610 ἴθ Β ἀπᾶ Ἀεὶ 61). 14 {ταγδυσίο; ἢ ἴα Β ὕδοι (θ᾽ 
26116, ΘΌΘη850 10 ἀδ8 π 'π να]απΐη]α,. 

9 ἔταμῃη βαηπα ἄαρα 61] ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας, 5. σὰ 1,6. 1, 20. -- Ὦγθὶ- 
Ἰαϊάοάππι] παυόμεϑα, βἰππρθπιᾶβ5θ ὩΡΥ Οἰ Οἰ απ’ ἴπη ἴοταριι8. 10. οἱ βάρ 1}] 
περιπιατῆσαν (ὈΡΈΕΚΙ, περιπατῆσαι ὑμᾶς); θθθηδο ἀπιβοργοι δύ γαυϊραίαᾶ 
ναὖ ἀμ θυ] οὐ 8᾽. --- ἴῃ Δ]]ιητηὰ Βαΐοὶ ρΆ1611.α1} εἰς πᾶσαν ἀρέσχειαν, δ ἢ 

ἄθ ,ἷπ οππθ αυοᾶ ρῥ]αοθαί᾽. --- ἴῃ αὐ κα }}8] εἰς τὴν ἐπίγνωσιν ΒΕ 
Ι,, Ὁ νρ ,ἴῃ βοϊθπίϊα᾽ --- τῇ ἐπιγνώσει. 11 τὴὶρ [ἈΠ6481] μετὰ χαρᾶς 
γουδιπᾶοη ΑΒ τῷ ἄθμη νουπουρο ποπᾶρι, ψ10 ΤΠποοάοντοῦ, ΠΊΘσοπ πῖὰ8 ἃ, ἃ. 
12. αἰ] τῷ πατρί --- τῷ ϑεῷ καὶ πατρί Ο586, --- 58οὶ Ἰαβοᾶα] τῷ 
χαλέσαντει ΤΕ ἴ6 Απιρτβϑ ---- τῷ ἱκανώσαντι, τῷ κχαλέσαντι χαὶ ἱκα- 
νώσαντι. --- ἴφν18] ὑμᾶς δῖπι Β τὰ ἃ] (0] Απηργϑί --- ἡμᾶς. 18 ἱχν8] Ὁ 

ἡμᾶς; ὑμᾶς πο ΤΙΒΟμο μον , ὑθβύθϑ ραποὶ᾽, -- αὐπᾶμ} μετέστησεν, Βού. 
νμΔΏχη αὐ, ας. ,ὑταπϑύα!᾽, Τὼ8Β. ἄρῃ νΘ01801 ὈΘΖΘΙΟΒηθηθ μετά ἴθ 
δυο 1 Οϑ, ΧΙΠ, 2. νὸπ ἄθμι ὑθουβθύσου πολὺ νογβίδπαθῃ, 14 Βαῦαμ] 
ἔχομεν --- ἔσχομεν Ὦ, 
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γαθτΐο, 1 βιθὶ ἰδὺ ἐἰβα ιὲβ οΡ5. ἀΠρ ΒΔ ν 18, ἔΠαπ]ὰ- 

Βαὰν ἃἸ]αΐσοβ σαβκαίθαϊβ, 16. ἀπΐθ ἴῃ ἱππητηὰ οαϑκαρδηδ γδ8}- 

Ραμ ἅ1Πὰ ἰπ Πἰμηϊπᾶπι ἰὰ} ἃπᾶ αἰγρθαϊ, ΡῸ σαβα ΠγΔπο πὰ Ἰδἢ 

Ρο ππραβαϊπγάποπα, ἰὰθ}θ 510Π05. Ἰθὴθ ἔγδ} 1 Δ88]85. ἸΔ 000 

τ ἰκ]α ἸὰΡ}06 να]άἀπβι)α. ἃ11ὰ Ραϊυἢ ἰπὰ 18} ἴῃ ᾿πητηἃ ραΒΚαρδΠἃ 

πη, 17 1ἅ}} 15. ἰδὺ ἴχασα Δ]]αἴπὴ 8} 811ὰ ἴῃ ἱπηπηὰ πιβϑα 1 ἃ 

βἰηα, 18. 1Δ}} 5 ἰδῦ παι} 16 1κῖ8,. αἰ ΚΚΙΘΒ]ΟΉΒ; 8861 ᾿ἰδὺ ἃῃᾶ- 

βἰοἀοίηβ, {γαμηθαπ ὰ8. ἀαπβαΐμπι, οἱ 511] ἴῃ ]]αἸπὴ 15. ἔτι- 

τηλἀθίη ΒΑΡαπᾶβ, 19. ππΐθ ἴῃ ἱπηὰ ρὩ] οἰ Καὶ α 811 {Ἁ]]0η 
θαῦδη 90. ὰΐ Ραΐϊτι ἱπὰ ρα Ροι ἃ11ὰ ἴῃ ἰπηᾶ, σαΥΙΡΡῚ 

σιν, τὴν ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν, 1ὅ ὃς ἐστιν εἰχὼν τοῦ ϑεοῦ 

τοῦ ἀοράτου, πρωτότοχος πιάσης χτίσεως, 16 ὅτι ἐν αὐτῷ 

ἐχείσϑη τὰ πάντα ἐν τοῖς οὐρανοῖς χαὶ ἐπὶ τῆς γῆς, τὰ ὁρατὰ 

χαὶ τὰ ἀόρατα, εἴτε ϑρόνοι εἴτε κυριότητες εἴτε ἀρχαὶ εἴτε 
ἐξουσίαι. τὰ πάντα δι᾽ αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν ἔχτισται, 11 καὶ 

αὐτός ἐστιν πρὸ πάντων χαὶ τὰ πάντα ἐν αὐτῷ συνέστηχεν, 
18 χαὶ αὐτός ἐστιν ἣ χεφαλὴ τοῦ σώματος, τῆς ἐκκλησίας" 

ὅς ἔστιν ἀρχή, τιρωτότοχος ἐκ τῶν νεχρῶν, ἵνα γένηται ἐν 

πᾶσιν αὐτὸς πρωτείων, 19 ὅτι ἐν αὐτῷ εὐδόκησεν στᾶν τὸ 
πλήρωμα χατοιχῆσαι 20 χαὶ δι’ αὐτοῦ αἸτοκαταλλάξαι ττάντα 
εἰς αὐτόν, εἰρηνοποιήσας διὰ τοὺ αἵματος τοῦ σταυροῦ αὐτοῦ, 

δι’ αὐτοῦ, εἴτε τὰ ἐπὶ τῆς γῆς εἴτε τὰ ἐττὶ τοῖς οὐρανοῖς. 

16 Ηἰταΐπαπι (οὐρανοῖς) Α΄, ἰπηΐπα Β ὑπ ἀἷθ ᾿ΘΥΔΒΘΘΌΘΥ, ΟἾΠΘ 
σονᾶθγ. 18} Ρὸ Β, 1210 Ρο Δ. 

16 ἰτυππαθαυν} πρωτότοχος; {χυπια ΔῸΣ δύ βυθβίδη ν π80}} (61 
1- ἀφο! παίϊοπ (Ῥαυσίπη Μί. ΧΙ, 11, 1,0. ὙΠ, 28, αἰπαῦαυχα ἀαί, 5ϊηρ,, 
5ΚΟΥ͂ ἅ), οἴπθ 5. ἷπὶ ποιηίπαιν Ὑ[806 ναῖν ὑπ Ββύϊπ., γογρ]. 6] θυ οἷς 
1 Ζϑομοτβ Ζίβοιγ. 11 Ρ. 881. 16 π᾿ Βἰμπιπαι}] ἔν τοῖς οὐρανοῖς ὅδ᾽] 
ΒΗ -- τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. --- ἃπᾶ αἶτραῖ)] ἐπὶ τῆς γῆς δ΄η: Β -- 
τὰ ἐπὶ τῆς γῆς. --- ἴῃ Ἰτηπιὰ] εἷς αὐτόν, ἀηρθπᾶι ΟἾπῸ 16 ΖΘ οΚΡοΖίο- 
Βαπρ, 6 ἀ6 τρ Ατηργδύ ,ἷἴπ ἱρβο᾽, υρὶ. 10. 17 υβϑαῤάα 51πη4] συνέστη- 
χεν, ἰαῖ. ,οοπδίαπε᾽ ; σοί. ,5ἰπᾶ ροβοβδῆρη᾽, νρ]. 416 ρΊοββθ σὰ Ερῃ. 1Π, ὃ 
ἀπ 5 Κοϊτοίπβ ΠῚ ἃ τηδηπᾶ 08. 1η1588]6 1 Καὶπὶ νἱϑύϊπι α8 58 0] Δ] πᾶ, 8 88]- 
γΑ]ὶ ταὶ 1585 184} 161 Κα, 18 51}41}] γένηται, ἃυοῦ ἀθ στρ ,81{᾿, Απιθτβύ 
06. ,ἢαι᾽. 19 γα]οϊ καὶ] εὐδόκησεν 580. ὁ ϑεὸς; ρδϊοϊκαϊάα ἰδ ψ0] 
ΠρΟΙΓΒΟΠΙΙΟΝ, τῖθ Ἰδίοῖπ. ,Θομαρ] δουϊε᾽, νογρ]. 1,6. 1, 8.1. Ο.1,.21. 1 ΤῊ. 
1Π,1 ἃ. Δ. 20 ἴη ἱπηπη8] εἰς αὐτόν; (165 τηῦθ8 γί 16 ροΐαββί ψογάρθα; 
αἷθ ρσοίάβομθ ἀθογβείζιηρ ἰδέ ἀπΚ]ὰῦ, τῖθ ἄοτί. ---ὀ Ῥαϊτἢ 1η4] δι’ αὐτοῦ 
(2) δῖα ΑΟΠ25ΕΚ -- (0Ἀ1Ὸ; 65. πἰπιτηῦ Ὧὰ8 Ζὰ δηΐαηρ βίθμθπαθ δι’ αὐτοῦ 
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ἰδ] η 5. Ρᾶ 1} Ὀ]ῸΡ ΘΑΙΟΊΠΒ 15, ΡῬαΙγἢ ἰπᾶ, 18.006 ΡῸ ἃπα δαὶ 

78} 0}Ὀ06 Ρὸ ἃπἃ ΠΙΠΉΪΠ8Π1. 

ἃ ---] (Α) 21 «8}} 12 018 511}10 νἱβδηᾶδηβ ᾿ΠΔΙηΔΡΙ 85 14. Π]δηα 5 
σϑῃαρααὶ ἴῃ γϑαγβίγαιη ὉΘΙ]αΐτη, 1 πὰ σαί ροῦδ] 22. ἴῃ 
Ἰ6ΘΚα ΠΟ ῺΒ. 15. Ρ8 17} ἀδαθα, ἀὰ αὐβαί]δη 1Ζν15 γ ΘΙ 88 18 ἢ 
ἘΠΥΔΙΏΤΊ8η8 8} πα: "ἽΠπ8η8 ἴδαγα ᾿Ἰηη8, 298. 7408] ϑυθρδὰῃ 

ῬΑΙ ΠΥ 1510 ἴῃ ΟΔΙ Δα θΘΙη81 οαργαβῦ 4] 180 σαί] οα] 18} ἢ] 
αἰναρταδι! δ΄ γ θη] ἰναρρ ]]0η8 Ρβοοὶ ΠδαβΙ θα, 561 τη 6.148 
ἰϑῦ ἴῃ 811ὰ ραβκαῖ Ρὸ αὖ Πἰηΐηδ, Ρ᾽Ζο 261 γνῶ [Κα Ῥᾶυ]ὰβ 
ΔΠαΡαἢ8. 24 [5861] πὰ [ΔΟΠΟ ἴῃ ΡΑΙΠ6] γ᾽ηηδ ἴδ} ᾿ΖΥ1Β 

788 αϑία}1]ὰ σαϊάγα Δρίομο Χυιβίδιιθ ἴθ 1ΘΙΚα ΤΟΙ ΠΔΙΠγηδ ΔΓ 

- ; 

21 Καὶ ὑμᾶς ποτε ὄντας ἀπηλλοτριωμένους καὶ ἐχϑροὺς 
΄-“Ὁ ῳ ΄-Ὃ “Ὁ Ὁ 2 

τῇ διανοίᾳ ἐν τοῖς ἕργοις τοῖς πονηροῖς, νῦν δὲ αἀπτοχαταλ- 
Ὁ -Ὁ 3 ΄-ῸᾧὉὖὋ ἔμ 

λαγέντες 22 ἐν τῷ σώματι τῆς σαρχὸς αὐτοῦ διὰ τοῦ ϑα- 
- - 7 2 Ψ' 

γάτου, παραστῆσαι ὑμᾶς ἁγίους καὶ ἀμώμους καὶ ἀνεγκχλή- 
2 -ω -Ψ τους χατενώτπιον αὐτοῦ, 28 εἴγε ἐπιμένετε τῇ πίστει τεϑε- 

μελιωμένοι καὶ ἑδραῖοι καὶ μὴ μιδταχινούμενοι ἀπτὸ τῆς 
ἐλυτίδος τοῦ εὐαγγελίου οὗ ἠχούσατε, τοῦ κηρυχϑέντος ἐν 

πάσῃ κτίσει φ᾿ ὑπὸ τὸν οὐρανόν, οὗ ἐγενόμην ἐγὼ Παῦλος 

διάχονος. 24 νῦν χαίρω ἐν τοῖς παϑήμασιν ὑπτὲρ ὑμῶν χαὶ 
2 - Ἀν υμοῖς, , -Ὁ ,ὔ - Ὁ 9 - 

ἀνατεληρῶ τὰ ὑστερηματὰ τῶν ϑλίψεων τοῦ Χριστοῦ ὃν τῇ 
-ω- 2 - 

σαρχί μου ἱπτὲρ τοῦ σώματος αὐτοῦ, ὃ ἐστιν ἡ ἐκκλησία, 

22. ἀρίαϊτηδπβ ΑΒ, ππξαϊνηδηβ Ο1,, νρ]. ῬΏ1]. ΤΠ, 60. 1 ΤῊ. ΠῚ, 18. 
Ὗ, 28. 28 ραβνδβίιααϊ 14} οαίυ]ρι αὶ δ) Α, πιο σαίυ]ρίαδὶ 18 ρἃ- 
Ῥναβίιααὶ (61.). Απὶ τᾶπᾶάθ πὰῦ ἃ ὨϊθυΖα οἷπθ ΡἼΟθΒθ, γὸὺπ (ΟΘΥ ΠῸ1 ΠΟΟῊ 
οἷπ { ΘΥ ΟΠ ΡΥ ἰδβύ. 24 πὰ Α, 5861 πὰ Β υπᾶ ἀ16 ΠοΥγδΔΌΒΡΘΌΘΙ,, ταὶ 1 
ἘΠΕῸ ἴὉ γρ Απιρυβϑί; 5861 δύ πο ἷπθῦ Ἰαξθὶ πίβο θη Παπαβο σι Ζαρθ- 
βοίχζί; 6 σούϑβοῃθ βρυδοβρθΌτσδι ἢ οὐογᾶθυίθ 1]. ραϊᾶγα Δ, ραῖνγα Β. 

τπς-- 

πϑομάτ  οἸ]Π10}) τϊθᾶοτ δῇ. --- ραγαῖτθὶ ἰδυ)αη 58] εἰρηνοποιήσας, ἃπαϊκο- 
Τα 80}, σσθπη ρ]Θ Καῖ α ἀπρουβῦη]10}} ἰβύ, --- ἃηᾶ ΒΙμΪ πᾶτη] ἐσὺ τοῖς 
οὐρανοῖς Ι, ΡαΐτθΒβ --- ἐν τοῖς οὐρανοῖς, 5. ἘΡ. 1,10. 21 Βδιπρ 441] 
τῇ διανοίᾳ ---- τῆς διανοίας (ὑμῶν) 918: (6), ἀμηηοι ἴδ. -- π}} νῦν 
ῬΊΕΘ, Ὁ ψυνέν.:- ον ἀποχαταλλαγέντες Ὁ1ΕῸ ἃ ὁρπὶ Τσθη, 
ΑἸηθυῦ ,τθοοποϊ Ἰαΐοβ᾽ --- ἀποχατήλλαξεν, ἀποκατηλλάγητε; α16. ροὔΒο ἢ 0 
Ἰοβατί 1ϑί δΠΔΙΚΟ] Π]50}, ἅα Ἰκοῖη γουθαπι πλάτη νου μαπάθῃ 180, 22. τηδπι- 
ἹΠ0η8] τῆς σαρκός; τλδΙηΠΊοπ8. (σα τηϊπι 1 Οὐ. ΥΠ]|Ι, 18) χὰ νου ΟἹ, 
ῬοΖυΟ 610, ἰθὺ ΔΌΟΥ ἀυτοῃ ΑἹ ροβΟΠοΥί, 28 Ῥαϊνν βῖΡ ἴῃ Β]ΔΌθ οἰ πΆ1] 
ἐπιμένετε τῇ πίστει, Ἰαύ, , ῬοΙΤηδπθίϊ8 ( ΑΙ Υδύ ῬΟΥΒΘΥΟΤΑ 8) ἵπ ἢάθ᾽. 
--- ἴπ 8116 ρδβ]κα ἐν πάσῃ κτίσει, νρὶ, σὰ 64], ΠΙ, 2. 24. Ὁ5{Ὁ]174] 
ἀναπληρῶ (6) οὐθν ἀνταναπληρῶν 
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Ἰοῖκ ἰβ. Ῥαΐοὶ ἰδὲ δἰ κκ]θ5]ο, 960. μίζοζοὶ γᾺ} 1κΚ Δα α ὑ8 
θὲ γαρίηα οΡ5. Ραῤοὶ σἱθαμ ἰδὲ υἷβ ἴῃ ἰζγὶβ ἄὰ Ἐ51Ὰ]]]Δ ἢ 
γδυγὰ οαΡ5, 930 γηὰ 8οὶ ρα ]ρὶμὰ γὰβ [ΓΔ] ΔΙ Υ ΔΙῚ 78} 
ἴγαπη ἃ]άϊηλ, ἵν πὶ ραβυ Καμθὶὰ νὰν} Ραϊη γοῖμδη 8, 
21 Ραϊπιθὶ ὙἹ]ἀἃ σα} ΘΚ μὰ" σα ἰ ἢ ὙΠ] Ραϊι8. ΡῖΖοῸ5. Τη05 ἰὴ 
Ριπάομι, βαξοὶ ἰδὲ Χυϊβθιβ ἴῃ ἰχνῖβ, ὙΘ18 γᾺ]Ραι5, 98 ΡΔΠ6Ὶ 
Υ ΘΙ. σα οΙ ΠῚ ἐδ] 2] Δ Π5. ἃ}] ἸΏΔΠΠ6 Δ} αἰ] απ ἀΔ 5 ἃ1]] τη πη 6 
ἴῃ 8|1ἃὶ παπαάπροίη, οἱ αὐθαϊἠαϊπηα. 411 Ἰηληηθ ΜΙ] γ Δ ἴῃ 
Χυβίαι Ιθσ ; 99 ἀπ ΡΠ] οὶ ἃ. 1] πϑαδπα]αηα Ὀὶ σασγοίγα 
Ραΐθὶ ἵππὰ γὰπυκοὶβρ ἴῃ τὴΐβ ἴῃ ππδ αὶ. 

25 ἧς ἐγενόμην ἐγὼ διάχονος κατὰ τὴν οἰχονομίαν τοῦ ϑεοῦ 
τὴν δοϑεῖσάν μοι εἰς ὑμᾶς πληρῶσαι τὸν λόγον τοῦ ϑεοῦ, 
20 τὸ μυστήριον τὸ ἀποχεχρυμμένον ἀπὸ τῶν αἰώνων καὶ 
ἀπὸ τῶν γενεῶν, νῦν δὲ ἐφανερώϑη τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ, 
21 οἷς ἠἡϑέλησεν ὃ ϑεὸς γνωρίσαι τὸ πλοῦτος τῆς δόξης τοῦ 
μυστηρίου τούτου ἐν τοῖς ἔϑνεσιν, ὃ ἐστιν Χριστὸς ἐν ὑμῖν, 
ἡ ἐλπὶς τῆς δόξης, 28 ὃν ἡμεῖς χαταγγέλλομεν νουϑετοῦνγ-- 
τὲς πάντα ἄνϑρωπον καὶ διδάσκοντες πάντα ἄνϑρωτπτον ἐν 
πάσῃ σοφίᾳ, ἵνα παραστήσωμεν στάντα ἄνθρωττον τέλειον 
ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ" 29 εἰς ὃ καὶ κοπιῶ ἀγωνιζόμενος κατὰ 
τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ τὴν ἐνεργουμένην ἐν ἐμοὶ ἐν δυνάμει. 
ΝΠ ρΠέἘὌΠ,υὸ τ᾿ στο ρον τ τπνλὴ ποΟΝ 

21 υἱάα ἰδέ 1π Β ἂπὶ τὰπῆρ πδΟὨρ οίσχαρθῃ. Χυίβίιβ [616 ἴῃ Α, γἹΘ]]ΘΙ Ομ  ΔΡ51 ΟΕ], 50. ἀδ485 ἄλπη Ραΐθιὶ οοπ͵πποίϊομ. ψἄτϑ. 29. υ8- ἀδυάίαπαβ, Β υδἀδυαηᾶΒ. ΝΆΘΗ δὲ Ῥτϊομὶ Β Δ}. γαυγϑίνα ἃ, γαιγβδέν ΟἿ,. οπ Ραίοὶ ἴππᾶ υδγκοῖρ 5ἰηὰ ἀΐθ Ὀπομβίαθθῃ οἱ ἴηπα γΟ]]ρ ου]οβοῆοα; ΟἿ, Ραΐοὶ ᾿ππᾶπα ἀβυδαγκοίβ, το πδοὴ Ὀρρϑβίχοιη ἄθυ σᾶππὶ πἰομΐ δ08- Τοῖοπέ, ΝΈΟΝ πηδῃίδὶ Ὀσὶοθς Α αὐ. 
γῆρας πα, σον πατο το τρις ἐπρεέτο {8 ἘΓΉΩΥ, ΠΟΊΗΣΕ ΠΥ ΠΣ ἘΝ ὙΝ, ΠΕ ΠΊΌΕΟ ῬΑ ΜΝ ΤΣ 

2 ταρὶπα] τὴν οἵχονομίαν; οἱχονομία ἰδὲ βοῃβί βίϑίβ ἰλατασαρρὶ; ἨΙΘΓ Βομνγεθέρ ἄθπι ἀθοχβοίζου οἷπο ΟΥ̓Κ] ἀγαπρ᾽ γ0Γ, Ὑ10 ἅ16 465 ΟἸγυβοβίο- 
ἹΠῸ5 ὉΠ ἈΠάΘΥΘΤ Δ]ΓΘΥ ΔΙΙΒ] ΘΡΘΙ , ΒΘΟΙΠ Δ ὩΠῚ ΑἸΒΡΘηβδίϊοπθιη 461, ψόοζὰ τὴν δοθεῖσάν μοι πῖομξ ραββέ; υὙἱθηθὴν » ξοιηᾶβθ ἄθτη γογνα]ἐθτατηΐθ Οἰοίίθ8, ἀδβ ΤῊΣ ὙΘ] 16] θη ἰ5έ᾽, 20 πὰ} γῦν ϑ΄ῖπ ΒΟΕΟ -- νυνί. --- γ Ι Πδτὴ]} ἁγίοις --- ΤῸ αὶ ἁγίοις ἀποστόλοις. 21 ρα θ1η} τὸ πλοῦτος ΕΟ, τὸν πλοῦτον 1, ἀδυρ -- τί τὸ πλοῦτος. -- Ραΐθ1} δ᾽ ΑΒΕῸ, ἀποῖ 6 νρ ναποᾶ᾽’ -- ὅς; Ραΐοί 5ομοίηξ βίῃ δὺῇ ἅδῃ 8 }.20) νου ΠοΥ Ρ ΘΠ θη ἄρῃ ρϑάδῃ- ΚοΠΟΟΙΊρΙοχ Ζὰ θοΖίθῃοη (φαθοὶπ συ] βαυβ. ΡῖΖ05 τὰ πο8). 28 Βαπᾶᾳροῖη]} σοςίᾳ -- ΕΟ ἴξ σοιίᾳ πνευματικῇ. --  α1] Π͵ΆΠη6} σάντα ἄνϑρωπον μα 616 ἴῃ ΘΊΒΤΕΟ [ὁ Απρχδί. --- 165}] Ἰησοῦ 5 ΚΙ, νρ -- ἴθ}, 29 ἄὰ βαπιπιθὶ] εἰς ὅ, καί ΤᾺ6816, --- Ἀὶ νδατρίνα Ραίϑὶ ἴππὰ νδὰν- ΚΟΙΡ ἴπ τηῖ58] χατὰ τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ τὴν ἐνεργουμένην ἐν ἐμοί 
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Π., 11.... ἔγανδαγῦθ 161 ΚΊ5., ἴῃ Ὀἰμηδὶύα Χυιδίδιιθ, 12 1}}}- 
σδηδν βίγ οὐδ] ἸΠηηὰ ἴῃ ἀδΔαΡΘΙηδΪ, 1Π Ρ]Ζαῖθὶ 181} ΤῊ] ΡΌΓΤΥΪΒΕΡ 
ῬΔ11}} ρΔΙ Δα θη νϑυγβῦν5. ΟἼΡ85., 8861 ὈΤΤΔΙΒΙ ἃ, ἴηἃ π8. ἀδα- 

Ραΐ: [ 18. 78} 2015 ἀδιθᾶη8 γ᾽βδηδηθ τηϊσϑαθαϊη 18 ἢ 

ἘΠΌΪ παῖδα ΟῚ Κῖ5. γα} 18. ΤΠ] ΡΟ ΑΙ] 1210 ᾿πητηὰ, {ΓαρῚ δα 8 

ὉΠ5 8108 τη 5586 1η85, 14 αἰϑγαιθαπᾶθ ρΡ08 ἅμ πη8 γϑα]α-ος 

ὈΟΚΟΒ ΤἈΡΊ πη 861 η81Π|, βαΐθὶ νὰϑ Δπαδη61Ρ00 πη8, 78} Ραῦα 

ὈΒΠΔΙΏ 115 ΤΠ] ΔΌΠη81], σδη ΟΊ] Πα5 ᾿ὑῷ ἀὰ οϑ]ρη, 1ὅ δηαμΠᾶ- 

2 τὰν Ἂ , -- 3 

Π, 11 (ὃν Χριστῷ χαὶ “τεριδτμήϑητε στεριτομῇ ἀχειρο- 
7 Ψ - 7 Ὡ ᾽ὔ το - Ὁ 

ποιήτῳ, ἐν τῇ ἀπεχδύσει τοῦ σώματος) τῶν ἁμαρτιῶν τῆς 
ὰν -- -- ω ) -Ὡν 

σαρχός, ἕν τῇ περιτομῇ τοῦ Χριστοῦ, συνταφέντες αὐτῷ ἐν 
τῷ βαπτίσματι, ἐν ᾧ χαὶ συνηγέρϑητε διὰ τῆς πίστεως τῆς 

ων “ - , - - 

ἐνεργείας τοῦ ϑεοῦ τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ τῶν νεχρῶν᾽ 
᾿ δ ΑΓ -- Ν γὔ - 7 Ν - 2 

18 χαὲ ὑμᾶς νεχροὺς ὄντας τοῖς πταραπτώμασιν χαὶ τῇ ἄχρο- 
, ὩΣ Ν ς - ς , ᾿Ὶ - 

βυστίᾳ τῆς σαρχὸς ὑμῶν, συνεζωοττοίησεν σὺν αὐτῷ, χαρι- 
-Ὁ Ν Σ 

σάμενος ἡμῖν πάντα τὰ παραπτώματα, 14 ἐξαλείιψας τὸ 
2 - - ᾿ ΕῚ 

χαϑ' ἡμῶν χειρόγραφον τοῖς δόγμασιν, ὃ ἣν ὑπεναντίον 
ἡμῖν, καὶ αὐτὸ ἦρχεν ἐχ τοῦ μέσου, προσηλώσας αὐτὸ τῷ 

1,.11.8 εἴ οἴπ,,. .18. τοῦθ 1.8. (2). πὸ Α {Τυχῖποι 1105) οἴῖν 
ἀοοῖ δύ ΠῸΣ ὑγθηῖρ ἀᾶγοπ ΘΒΌΆΓ. 14 απὰἃ Β, πἰομῃῦ διηἃ (61.). υϑπᾶπι.. 
Α, υϑηδῃ Β. ρα!ρίη, ἃ] ἴῃ Β δου. ἀθὺ Ζ6110. 

(φοιηᾶβθ ἀθυ πὶυ]ιβαμικοῖῦ ΟἸΥΙΒΟ 6] 66. τηδοιθ]ρ ἴπ τὴν στ Κῦ); ἄον Οοὐθ 
[αβϑίθ ἐνεργουμένην 815 Ῥαϑδὶν αηὰ ἀρογϑούῦχίο , ρθη ᾶϑ8 ἀΘὺ ὙΠ Καπρ', Ὑγ6]- 
ΟἿΘ ΘΓ ἴῃ ΠΥ Μ1κΚι᾽; Ραΐθὶ ἰϑύ αἷθὸ δοοιβαύϊν, Εθθπ80 ἀθ νρ , Δ ΠῚ 
ΟΡοταίαν ἴῃ τηθ᾽, 11, 11 ἐγανδυγηίθ} τῶν ἁμαρτιῶν 28 ΈΕΞΚΙ, ϑιης -- 
[681{- 12. 1η Ρ[Ζαῖ61} ἐν ᾧ, τἱομίρ δυΐ ἀδιιρθίπαι θοσοροη. 18. τηϊδβδᾶο- 
αἴ] τοῖς παραπτώμασιν δ᾽π1: ΒΙ, --- ἐν τοῖς παραπτώμασιν. --- ἀπθῖ- 
τηδλία} τῇ ἀχροβυστίᾳ, ἀὰθ μοί. οτί πὰ} ἴον ἐν ἰΔαγ ΔΗ] ---  ΠΠΈΠΒΟ 
ἅθρ ἐν τῇ ἀχροβυστίᾳ. --- ταὶρραϊνιαα} συνεζωοποίησεν ὉΒΈῸΘ 1 γρ 
Απηρυϑύ --- συνεζωοποίησεν ὑμᾶς. 14 ταρίπδιηι Βοὶ παῖτ} τοῖς δόγμασιν; 
ἀυχο ἄρῃ Ζιυβαΐζ 801 Πα πὶ ὙΥΪΧΑ ΘΙΒΙΘΠ ΠΟ, ἀα85. Ζὶ νϑυβίθμθῃ ἰδὲ: »88- 
ὙΙΒΟΠΟΠα ἄθη ΡΘρΡ6Π ἸΏΒ ψοΥΠδηἄθηθη 50} 0] υ16  ἀυγ ἢ βθῖπθ ταίβο ἢ] 586, 
ἈΒΏ]1ο αἴθ ρυθοίβομθη ᾿πίοσργθίθη, πὰ ἀα85 510 τοῖς δόγμασεν ἃ85- 
Ἰορίθη., ἀυσοι βοῖπθ ρ] απ ὈΘΏΒ] χη ̓ ; ὥρον ἃμᾶθγθ οὐ ΚἸᾶυαπμρθη ὙΟΡΡῚ. αἴθ. 
ὁοΙΙη θη. 8. [ἢ Ἀαΐοὶ - βαΐα -ἰΐα, δὰ! νδα]αθοκοβ ροῃοπᾶ, οὐκαηηίο 1 θθ. 
οἷπ ἄυτοῃ ἀα5. ρυ ΘΟ ]500ὴ 6. ΠΘισαπη ΘΙ ΒΟ ὕο8. ΘΥΒΘΉΘΙ ; Ὑ]ΘΙΘ ἢν ον ὃ 
4165 αὐ ἄἀθγβθὶθοπ οἱ ρθη ἀμ] 10 Ποῦ, Ὑῖ6 Ζ. Ὁ. ἴθι Ραΐα δύ 88 ὑϊπην]α Μο.. 
ΥΙ, 8; θῦθπθο ψὶῖθ 4485 ἀθπιοηβίχαίιν Ἰκοπηΐθ ἀὰΒ τϑ] αν ,Ὑγ76101105 αἰπρ᾽ 
ἴχη πϑαΐχιαη Ζ γΟΥΔΠρΡ ΘΗ ΘΠ θη] πηᾶ80. Οὗου ἔθη. οοπβίχιιϊν ψουᾶθη, Κρ], 
17, ἀπά ψὶ Βδ, ΧΙῪ)ν 838. πηπββρ11]1οα β᾽πα βίαιιοβ ΡῚΡ5. Ἵ 

᾿ ν 

β 
β 
β 
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το β ΒΚ ἰοθῖκὰ τοὶ κῆα. 1] να] πίη) σαί] ὈΔΙβαθἃ, 
ΘᾺ ὈΪΔ β] απ ἂβ Ρὸ [Ὀαϊγ ΐα 0} ἴῃ 515. 16. ἢἱ τηὰπηᾶ πὰ ᾿ΖΥΪΒ 
ὈΙαἀογ]αὶ ἰπ πιαΐὰ ἰρθαιϊ ἴῃ ἀγαρκα ἀἸΙΡΡαὰ ἴῃ αἰ 11] ἀδρῚΒ 

ἀὈἸΡαὶβ ἀἰρρὰὰ {ἈΠῚΡ6 ἀἰρθαὰ βαθθαΐμπη, 11 βαΐοὶ ἰδὺ βκὰ- 

ἀὰβ Ρὶχθ ἃπαγαϊΡᾶηθ, 1} ἰοῖκ Χυιβίαιιϑ. 5 18. Π] ὨγΆΒΉΠΠ [2018 

σα] Καὶ νὰ Πα 8. ἴῃ. ΒαπΠ Θ᾽ 18} Ὀ]οὐ παββαϊ ΡΟ] ]6, Ραΐθὶ 

πὶ ΒΔὮΥ Ὁ ἤΠαπβ. Β1Κν ϑναᾶγθ ὉΠ] Θϑ8η5. [τὰ [γὰρ] ΙΘΙΚῚΒ 
ΒΘ ηἶβ, 19. Δ} πὶ Πα Ραμ 8. ΠΔΙΡ., πΒ ῬΙΠΠ6Ὶ ἃ}] 161 βα 1 ἢ 

- -- 3 ,ὔ Ν , Ν γ Ν Ν Ν γ 
σταυρῷ, 1 ἀπεχδυσάμενος τὴν σάρχα τὰς ἀρχὰς χαὶ τὰς ἐξου- 

᾿ 7 ) ς - 

σίας ἐδειγμάτισεν ἐν παρρησίᾳ, ϑριαμβεύσας αὐτοὺς ἐν αὑτῷ. 
ΝΥ 5 “ΠΝ Ὁ. ᾿ , γ ’ ὯΝ.ν} ΤΥ ς ὮΝ ρὲ 

16 μὴ οὖν τις ὑμᾶς χρινέτω εν βρώσει ἢ ὃν πόσει ἢ ὃν 

ρει ἑορτῆς ᾿ὶ νουμηνίᾳ. ἢ) σαββάτῳ, 11 ἅ ἐστιν σχιὰ τῶν μέρει ἑορτῆς ἢ νουμηνίᾳ ἢ υ, 
’ Ν -" - Ὡ Ν ς .- 

μελλόντων, τὸ δὲ σῶμα Χριστοῦ. 18 μηδεὶς ὑμᾶς χαταβρα- 
; ’ ) ’ Ν 3 -» 2 Ἂ 

βευέτω ϑέλων ἐν τατιξινοφροσύυνῃ χαὶ ϑρησχείᾳ τῶν ἀγγέλων, 
« Ἁ υν υ ’ » Αναν α , 4 Ν - Ν 

ἃ μὴ ξώραχεν ἑμιβατεύων, εἰκῇ φυσιούμενος ὑπὸ τοῦ νοὸς 
-- πΑ - - Ν ,ὔ 9 

τῆς σαρχὸς αὐτοῦ, 19 χαὶ οὐ χρατῶν τὴν χεφαλήν, ἐξ οὗ 

1ὅ Ἰεἴκα, διοῖ ἴῃ Α οὐ Κοππθαι} τὴν σάρχα πὰτἧπ ΕΘ ρ' βγυ ΗΠ] Απρ, 
ἄσοῖ ἔθ μ]ὲ ἀαν ἴθ ΕῸ αὶ τὰς ἀρχὰς χαί, 80 ἀλ88 ἸοῖΚα ὑπᾶ β1Κ βρᾶϊξθσθσ 
Ζυβαΐίζ ΠΔΟὮ ΘἸΠΟΙ Ἰαίθι μἸβοῆοη (9) 64161160 5οῖὶπ αὔὐχίοθπ, Ζυγ οοπῃδίσποίύϊομ 
γ8]. Με. ΧΥ͂, 20 ἀπαγαβιαθάπῃ πὰ θῬ͵Ζαὶ ρδαγριιγαὶ. ϑίπη ἀθ5 ΘΟ βομοα: 
ΟἸσιβίιβ (ΠΟΥ ππίοῃ ἴῃ 515, α ἐν ἑαυτῷ, ἰὐ γρ ἴπ βοιιθῦ 1050) ροβίααδιῃ 
ΘαΥμθιὴ ΘΧαΪς (Ππ80 ἢ ΒΘ π6πὶ ἐοἀθ, 8150 δύ ἅϊθ ΠΟΙ] ηγύ ροπηθὶπῦ) ῥσϊποὶ- 
Ῥαΐιι8 εὐ ροίθβίαξεβ Ἱρποτηϊπῖα ποίαγιύ. Ιπη ΟΟΥ τἱομθ ρθη ᾿ἰθϑαυῦ, ΟἿΠΘ 
σάρχι: ΘΧΒΡΟΙΙΆη5. ῥυϊποίραίιβ οὐ φροίοβίαίθβ ἱρποιηϊπία ποίαγὶδ, ΜΟΌΘὶ 
αοἱέ 5ιθ]εοι ἰδέ ὑπὰ ἐν αὐτῷ, νοπΙρβύθηβ νὸπ οἰπίροπ, δαῇ σταυρῷ Μ62ο- 
βθη πῖγὰ, --- ρα Ὁ] ΔῈ 7. πα8] ϑριαμβεύσας, ροῦ. ,4ὰ πίομίθ τπιδομοπᾶ᾽, γρ]. 
Με. ΥΗ, 18. --- Βαϊτῃίαθ8} Ζυροοϑοίζε; 65. ἰδὲ θἷῃθ ρΊοβϑθ Ζὰ  ὈΔΙΡαθα ἐν 
παρρησίᾳ, ποίϊν νυ]ρ, ρα]ατα’ παῦ, ἀλῆον δ ΗΙΘΓΟΉγτ5., Θοπῆ ἀοπίθυ 
Ῥαϊατα᾿. 16 ἴπ ἀ41141] ἐν μέοει ,ἴπ ὈοΖαρ αὐῇ᾽. --- ἀαρὶβ ἀ0]}418] ἑορτῆς; 
ἈΌΘΗ Ἰδέ. ἀἴθὶ ἔθβει". --- ὀ {111106] νουμηνίας, ποπιϊπαίϊν {1} οἄθν {0]- 
ρβὲ Ῥθγ δῃδϊορὶθ υῦχαθ ἀτὰ Ὀδδίθῃ. {ὉΠ1Π10ὰ (4180 πῖον ἔ1111}00) Θπίβρτθ- 
οἤθπ, Μρ|ὸὺ γὔσκβίοῃῦ δῦ Ποίἀμπίβομθ δἰζίο ἀθν Οοὔθπ βομοὶπῦ 1814 ἄρῃ 
γΟἸἸτποηἃ ἀπδέαίε ἄθ5. πΠθυτηοπα5 Ζὰ βθίζοιι, ὑρ]. οἰ] οι αηρ. --- βϑθθαίαμῃ] 
σαββάτῳ, αὐπᾶπρὶρ γοὸπ ἵἴπ, οὔθῃβο ΠΠ:ΕῸ ἐν νεομηνίᾳ ἢ σαββάτῳ {τὰτ 
γουμηνίας ἢ σαββάτων; {}Π1|}0ῦὦ2ὁέ πᾶἄπρε νοπ ἀαρὶβ Ὁ. 18 ρα)ίυκαὶ} χατα- 
βοαβευέτω; ἀϊε8β Ἠοϊδϑβὲ παρὸ Οτΐπηπι ΟἹανί5 Ν. Τ. ορσγϑϑιηῖο υἱοίογϊάθ 
ἀοίγταυάατο᾽; σα] Καη τες γεχᾶν 78, ΧΥ͂Ι, 838. Βὅ. ΧΙΙ, 21, νϑγρ]. 110 Καπ 
Βό. ΥΠΙ, 31; ἀορς Αὺρ ,σοηνίποαί᾽, ΑἸηρυβύρδδ., ἀονίποαί’, Ηΐοτομ. ,88- 
Ροτγεί᾽. --- γΠ]]ὰπ48] ϑέλων 80. καταβραβείειν ὑμᾶς. --- Βαπποῖηα1} ταπει- 
γοφροσύνῃ; αἴθ ᾿υυ]οὮτοσ Βομαπρίοίοι, ΟΥ̓ ταθηβοῃ Βοὶ Ζὶ ρογίπρ' ταῖῷ αοίέ 
561 086 σὰ ὙϑΥ ΚΘ γοπ. --- πὶ Β8 0] “μὴ ἑώραχεν ΟὈΖ5ΕΚΙ,, Βα οὐχ ἑώρα- 
κεν, ἔφ υρ --- ἑώρακεν. ---- Ὀβμα ]απα5 51] ἐμβατεύων, ἢ γᾷ γδταθυ]απβ᾽, 
» ΑΒ ΕΥ̓ ΠΙΘΗΓ ψοβθῆθη, ἀδμΐπ βοηγοϊ(θπα᾽; (6Υ ρούϊββομθ δυβάσποϊς Μ10 
Απιρυβέ , ἐχί ]θπ8 586, 19 ΠΑΡαη48] χρατῶν ,1οϑπα!οπᾶ᾽, --- δυκπαπᾶο 



28 ΚΟΙΟΒΒου 1]. 

σὩΥΙΒΒΙη5. 18} ρἝὈΙΠ085. Δ Κπδη 0. Δ ΡΟ ΠᾶΠ 40 γᾷ μ801} ἀὰ 
γαμϑίδι. οΡ8. 20 Ἰαῦδ] φαϑγ αι 110 Χυϊϑύαι. αἵ βίδὈ] ἢ 
Ρὶ5. [αι μγαθβ, ἢγὰ βαΠΔΒΘῚΡ8 506. αἷνὰϊ ἴῃ ῥδιηηὰ [δἰ γἂὰ 

ἘΠῚΘΟΡ: 21 η1 {6 Κ818 Π1ῃ ὔϑηδ)}}4 15. 81} Καιϑ]. 15 Ὁ 22. ραΐθὶ 
ἰδὺ 8411 ἀὰὰ Υ]ΌΓΘΙΠ, 411} βαῦθὶ 15 τα ΔΙ αδὶ ὈΪ Πα ΒΗ] 

Δ} Δ᾽ Βθ: 1 Ἰηϑηη6. 28. Ροϑὶ βδηἃ βυύθρᾶιῃ ναῦτὰ ὨΔΡδη- 

ἀομα πᾶπααρθῖη5 Ραμ δι ἴῃ [αϑύα θη͵α 18} Πα ΘΙ Πἃ] ΠΔ1} Ὁ] 8 

8} ἀπίγϑι ἀθιηδὶ 161 |8,. ἢ 1 ΒΥΘΙΡΟ ἢγῖζαὶ ἀπ 5008 [6ἰΚ|8. 

πᾶν τὸ σῶμα διὰ τῶν ἁφῶν χαὶ συνδέσμων ἐπιχορηγούμενον 
2) « ω “- 2 

χαὶ συμβιβαζόμενον αὔξει τὴν αὔξησιν τοῦ ϑεοῦ. 20 εἰ ἀπστε- 
σ “ 2 - - 

ϑάνετε σὺν Χριστῷ ἀπὸ τῶν στοιχείων τοῦ χόσμου, τί ὡς 
΄ω ἴμ ὔ 

ζῶντες ἐν τῷ χόσμῳ δογματίζεσϑε 21 Π]ὴ ἅψη μηδὲ γεύσῃ 
Ν , ΟΡ ’ 2 Ν - 3 ἤΝ 

μηδὲ ϑιγῃῆς; 22 ἃ ἔστιν πάντα ξὶῖς φϑορὰν τῇ ἀτπηοχρῆσδξι, 
ἈΤᾺΡ 9 τ; ᾿Ν ἢ Ν 3 ὙΦ Ν ἢ , 

χατὰ ἐντάλματα χαὶ διδασχαλίας τὼν ἀνϑρώπων. 28 ἁτινὰ 

ἐστιν λόγον μὲν ἔχοντα σοφίας ἐν ἐϑελοϑρησχείᾳ καὶ ταττει- 
γοφροσύνῃ τοῦ νοὸς καὶ ἀφειδίᾳ σώματος, οὐχ ἕν τιμῇ τινι 

- ,, 

πρὸς πλησμονὴν τῆς σαρχος. 

420 ΜΙ|βλὺ Ρ18 ἰστι ΑἸ γοβίαπυβ ἃ οἷπ. 21 (εἶκαῖβ, ΑΒ (βικαῖβ, πι} 
χποῖπα] Α (μηδέ), πὶ Ὁ ἀπᾶ ἀ16 ΒουδυβρΘΌΘΙ, διι556 1 Μαββϑιηᾶπῃ. 28. Α 
ὉΠΙτγοΙ ἀοῖπαὶ, Β ππίτϑίαο]. 

788. Βεϊμαπᾶο] ἐπειχορηγούμενον χαὶ συμβιβαζόμενον; ἀΐο ρΟ ΒΟ θη 
γοτίο θηβρυθομθη ΠῸΣ ὈΠρΘΙΠΤ; συ]ρ. , ΒΕ Ὀπ]1 ]ϑἰσαύατη δῇ οοπδύττιοίαση᾽᾽, 
[ν Ἰούχίοσοϑ δᾷθ ἢ , Θοπηραρὶπϑίιπι, Ῥτοαποίιπι, ῥτονυθούπτη᾽. 20 5ἰδθ 1] 
τῶν στοιχείων, 5. Ζπι (]. ΤΥ, 8. --- βαπᾶβθ} 08] Ζιιροβοίχί, ψ|0 ,δαπαο᾽ 
ἴπ γρ Απιῦτ Απιθδυϑέ ΗΙΟΥ. ---ὀ ἴῃ Ῥαιηπια ζαϊτ γα} ἐν τῷ χόσμῳ Ἐ6, ἃ 
6ἴὰα ΑἸιδυϑῦ ,ἴη ΠοΟ πηπηᾶο᾽ --- ἐν χόσμῳ. -- ο ῳἈήἀττοα!}} δογματίζεσϑε 
,. Ἰαβϑού 1ἢν θα βαύζαπρθη Δ] 6ρ π᾿’ ἄθ οί; ἴπὶ (οἵ. δοῦν, ψ16 1ὖ νρ' 
Ατηδυδί ΗΘ , ἀθοογη 18. 21 π]ἢ ΔίβπδυΡ] 815. πἰἢ Καιβ]158] μηδὲ γεύσῃ 
μηδὲ ϑίγῃς, νγοτίβίθ!] προ 16 ἴῃ ΑἸΛΌΥ ΑἸλθτϑέ (θῸ1 βάθρα ). ἴ{08ν αὖς- 
Βῃδιρίαπ (πῦ1 167) γϑυρ]. 1.. Μίογου Ρ. 1060. 22. Β΄ΊηΠ πο ἀ6 Ὑγοίίο: 
,ν ΘΙΟΠΟ5. 81105. Ζη γΘΥάου θη. ρΘγθι ἢ ἀπγο) ἄθῃ νου γι 1.80} ἄοπ 
ροθούοθη ππᾷ ἸΘΏγΘΠ Αο᾽ ΤηθΠΒοοη᾽, --- ΒαΪΤῊ βαΐοὶ ἴ5 ὈσαἸ ]αἰάαι}, ἀδάαχοῖι 
ἀα85 οὔψα ἀανοὴ φροργϑιοῃ σοηδοηύ νἰτᾶ; ἄου ὁοπ]αποίν Ὠυρού οὐ βοὴ. τς 
πη φΟΌΥΘΟἢ μοιηδοῃῦ πεσάθιι 50]]60, 28 Τιμιύμον ἀρουβοίχυῦ: ,υΘ 10} 8 
ΒΑΡΟΝ οἴπθη β50ῃθῖη ΟΟΥ Ὑγοὶβ 61} ἀυγοἢ 56] υϑύθυνγᾶ 1] 06. ρ ΙΒ. ΠΟ ῃ κοῦ ἀπ 
ἄρθιααῦ πὰ ἀαάυτοὶ 4855 510 ἄθ5. Ἰ6ΘΙ 05. πἰομῦ νΘΥΒΟΠΟμΘ πα ἀπ ἄθιη ἢθΊ 506 
πἰομέ δθῖη6 ΘἾγΘ μπ Ζι βοῖπου ποίαν", --- βυθραιῖ]) μέν, βίθμῦ Ὠϊου 
γΟΥ ἄθπι Ῥοίοπίθῃ γναυγσ. 65 χιροβοίχία Ραμίαιβ (1 Ο. Χ, 28. 29 -- 
συνείδησις) 5οοῖηῦ , ρ αὐ ηκθηἾ χὰ Ὀθάθαϊτθη πᾶ υἱγᾶ νοὴ ΜΑΒβιηδηΠ 
ΔΏΒΡΥΘΟΠΟΠα πἰπέου Γαδ η]α (ἐϑελοϑρησκείς) φοβίο]]0, νἄθσθπᾶ 95. πδοὴ 
1,06 ἀϊθ μαπάπροὶ 415. οἰ προθ] οι, Ῥοχοϊοῃ ποῖ, --- Πα 15] τοῦ γοός ἘῸ 
ἀοΥρ Διρυβί --- [6}}0, 
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Κοίοθθου 1[Π. 099 

ΠΠ. 1 Ζ7Ταβθαὶ πὰ πϊβανυῖβαν Χυϊδίαιι, Ροϑὶ ἵὰρὰ ϑ5ἰπὰ 

Βο Κορ, Ρατοὶ Χυϊβθιβ ἰδῦ ἴπ ἰδ θυ αὶ οἵ! θ8 βιἰαπμαθ: 2. βαϊπιθὶ 

ἴὰρα πὰ {Ὰβ]αῖθ, αἱ Ραΐπὶ Ροοὶ ἅμα Δἰγθαϊ δἰπα, 8. ππίρ 

σπθδαβρποάθαι, 1 ΠΙθαΐη5. ἰχναγα σα Ὁ] σπα δῦ τὴ Χυῖδῦδιι 

ἴπ σαβα: 4 Ρβὰπ Χυϊδίιβ βυ Κα! }8. γα θὴΡρ, ᾿ἰθαΐη8 ἰχγαϊα, 

Ῥαμαΐ [αὶ [8 θαϊγ ὐαὶ γαῖ θὴρ τὶ ρ ἰπηπῖὰ ἴῃ γα ]ραπ. ὁ ἀδα- 

ΒΡ πὰ ΠΙβαπΒ ἰχγαγδηβ. ΡᾶΠ5. βϑϊοὶ 5πα ἃπὰ ἃΙΓΡαὶ, Πον]- 

παβϑαι,, ἀπηταϊηθὶμ, σἱππα,. ᾿αϑύπι ἀθ᾿Ϊαπα., Ἰὼ ῃ [αἰ ππροὶρῸη 86] 

ἰδὲ σα! πρσαριθ Βα] Κίπαβϑιθ, ὁ βάλ] μοθὶ αἰπηῖρ Πα 15 ΡῚΡ8 

ἅπα ΒΌΠΕΠῚ ππρΡᾺ Δ θοἰηαΐΒ. 7 ἴῃ Ραϊμιθὶ 18} 1ὰ5 ΙΔἀ]θ απ} 

“- ᾿ - 2 -: -Ἣ 

ΠΠ,| 1 Εἰ οὖν συνηγέρϑητε τῷ Χριστῷ, τὰ ἄνω ζητεῖτε, 
- - - - ’ ν 

οἱ ὃ Χριστός ἐστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ ϑεοῦ καϑήμενος" 2. τὰ 
«ὦ 5. ᾿ ΓΝ - « ) ’ὔ ’ Ἁ 

ἄνω φρονεῖτε, μὴ τὰ ἑπὶ τῆς γῆς. 8 ἀπεϑάνετε γὰρ, χαὶ 
ζ «» -«ν -- σ᾿ - 3} Ὁ - ς; 

ἡ ζωὴ ὑμῶν χέχρυπται σὺν τῷ Χριστῷ ἕν τῷ ϑεῷ" 4 ὕταν 
«ς - Ν -»" Α Ἁ .ς - 3 ΔΝ 1 -" δι 2 Ὁ 

ὁ Χριστὸς φανερωϑῇ, ἢ ζωὴ ὑμῶν, τότε χαὶ ὑμεῖς σὺν αὑτῷ 
, 2 ἐξ Κ ἀ “ ἊΣ Ν 41, ς “- 

φανερωϑήσεσϑε ἕν δόξῃ. ὅ νεχρωσατεὲ οὖν τὰ μέλη ὑμῶν 
κ᾿ - - 2 ’ ’ 

τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, πορνείαν, ἀχαϑαρσίαν, πάϑος, ἐπιϑυμίαν 
“ Ν ᾿ -“ὔν ΄ υ Ν τ ,ὔ 4 

καχήν, χαὶ τὴν πλεονεξίαν ἥτις ἐστὶν εἰδωλολατρεία, ὁ δι 
««Ψ«Ψ"» ς 2 Ν -" - Σεν Ν ἘΠ ν -- γ , 

(( ἔρχεται ἣ ὁργὴ τοῦ ϑεοῖ ἔπι τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειϑειας. 
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ΠΙ,1 Ὀᾶτϑὶ δοθῆ Α, πίοῃέ βαῦ (61.). 2. ἂπὰ ἵπ ἃ ὕἄρλδθι. ἀθὺ Ζ6116, 
ὃ Βογίπαββιι Β, πουϊπαββδὰ ἃ. νἱππᾶ ἃ, σίπποπ Β ὑπᾶ αἴθ πογϑιβρθθου; 
Ἰϑέζέθυθ ἔογιη ϑυβϑομϑὶπί δι Βῦ. ΥἹΙ, 5 (6Δ]. Υ͂, 24); Β νιτὰ ἄδ5 ρσονόμι- 
ἸΟΏΘΤΘ ἃπ ἐἶθ 8[6110 468 βο]ΐθποπι ροβοίχζέ πᾶθθη. Εἶπ αἀσϊείθ [ὈΥπὶ ὙΠ Ὲ8 
ΠῚ Τίμα. 1171, 11. ἀδι]απα Α, 011 Β, νυἱϑ]]θιοῦῦ τὰν πᾶ δου. ἀβθι Ζ6116 
πδοηροίτασοη. --- {αἸΠαροΙροπ ΑΒ, πίομέί ἰαϊπαροίγοηι (61,), 5. Βύ. 
ΜΕ, 9. 

ΠῚ, 1 ἐαίῃδναι) βίαυϊς ἀὰοῖ Μο, ΧΥ͂Ι, ὅ, βοηϑύ ᾿βέοίβ ἴῆ βοθ Δ ΟΥ 
ἴοττη, 2. βδίτηθὶ]) οἱ ρθη τ] ῖομ6 δἰγαοίϊοπ (Ῥαϊπὶ ΡΟ61), νυρὶ. Ο0]. ΙΥ͂, 16; 
1,6, Π|Τ,.18; ἀπάογο Ὀθίβρίθθ, σοθϑὶ θα ο ἢ ἀοΥ οἱρθη]! 6 Θα888 465 ΤΟ] ΔΥ8 
ἄδθτ δοσιιβαίϊν ἰδέ, 5, Κ'6}11Ζ6 Ο]οββαῦ Ὁ. 369. 4 ἴχνατα] ὑμῶν ΟΠΤΕΤΕα 
(ΕΔ χαί νοῦ ἡ ζωή) ἴδ νρ Ατηθυβὶ --- ἡμῶν. --- Ὀαϊτμέαϊ γαῖτρὶρ πὶρ 
ἱπητηα} σὺν αὐτῷ φανερωϑήσεσϑε, νονίϑιθ!]αηρ νῖθ Ὑρ (ρΡ γθὈ 18. οὐπι 
1050) Ογρυ ΗἸῚ Απιθγυβί. ὅ ἰχναγαη8)] ὑμῶν --- ἴθ10 51η1 ΒΟΤ, --- Ρᾶπ8 
βαϊοὶ β᾽πᾶ πὰ αἷγβαὶ}] τὰ ἐπὶ τῆς γῆς; “οὴπ ἄγνου θ]α]θ δυβάνοκο ἀπά 
Ρατοῖρίθη τύ ἀτέϊκοὶ ἴῃ Οοὐΐβοῆθη ἀμχοῃ (45 το]αΐν ουβοίζέ ψγοσᾶθῃ, 
50 {τ ἀ6π,5610 6 πη οἱἵζ 88. γνῸ1, βεϊίζοῃ (1,6. 1, 4, πι. ΧΥ͂ΤΙ, 9, Μί. Υ͂, 82) 
6 ππ Βόποπ τὶ (ὑτίθοῖ, τϑ] δύϊν πα γουθαιη Πηϊίαπι βίαπαᾶ; Ὀοῖβρῖ6 19 ϑοῃυϊΖο 
ΟἸοββαν μ᾿. 369. --- νἱίπμα)] πάϑος ,16᾽ ἀοπμβομαῖ᾽, τἱοῃύρον 1 ΤΉ, ΤΥ͂, ὅ 
Ξαϊτποὶ, --- π01]4π8}] χαχήν --- [610 1π ΕΟ σ᾽, ἀϊθ ἀπο πλεονεξίαν (πὲ 
χαὶ τὴν πιλ.}) νοῦ σπιάϑος δαΌθη, 

Βεγηλαγάς, ΨΆΙΒ1Α, ἜΜ 

ἤν, 



0 ΚοΙοϑθον ΠῚ. 

5116, Ρᾶπ ΠΡΑΙἀΘαα ἴῃ Ράϊπι; 8.10 πὰ ΔΗΔΡῚΡ 18} [8 Ρο 
811, ΠΟ, ΡΥΔΙΡ ΘΠ, ἀΠΒ6]6ῖη, ἃηδα 155, δρ] αἰ ἰγαπγάθίῃ : 

5. ΤΠ θὰ ᾿ΖΥ ΔΙ Πηἃ Πἰ ϑρᾶροαὶ; 9. ηἱ ΠΠ|ρὰ]}} 1ΧΥ 8 ΤΪ580, 
αἰΒ]απρ] δηλ η8. ̓ Ζυ]5 βᾶηα [ἈΪΓΠἾ]Δη Ἰηδηηδη τη} ἰο]δηι ἴ8, 
10. 78} σϑΠδΙη0} ΠΙΠ] Δ] Π]ἃ βΙΏπ)ἃ Ὡπδηϊν!αΪη ἀπ αὐ καηβρ]ὰ 
ὈῚ ἔβα] ΡΒ 586] ΘΆΒΚΟΡ ἴπ8ἃ, 11 βᾶγθὶ ηἰδὺ Κυθκϑ 78} 

Τα αῖα5, Ὀπηαῖῦ 18} [Δα Δ 1]1, ὈΔυθαγι5. 18} ΘΕ ΡΒ, 5} 8 

781. Τγ615. ἃΚ ἃ11ἃ 78} ἴῃ Δ] Χυϊθύαθ. 192. ΘἝΠΔΙΠΟΡ ᾿ΖΥΪΒ 
ΠῚ 5016 ραν] 18] ΟἼΡ5, γΘΙΠΔη5. 180} γα] ϑῶηθ, Ὀγαθϑίβ Ρ]61- 

Τ ἐν οἷς χαὶ ὑμιεῖς “τεριξτατήσατέ ττοτε, ὅτε ἐζῆξε ἐν τούτοις" 
8 γυνὴ δὲ ἀπόϑεσϑε χαὶ ὑμεῖς τὰ πάντα, ὀργήν, ϑυμὸν, 

χαχίαν, βλασφημίαν, αἰσχρολογίαν: ἐχ τοῖ στόματος ὑμῶν 

μὴ ἐχητορευέσϑω: 9 μὴ ψεύδεσϑε εἰς ἀλλήλους, ατιεχδυσά- 
μενοι τὸν παλαιὸν ἄνϑρωϊεον σὺν ταῖς πράξεσιν αὐτοῦ 

10 χαὲὶ ἐνδυσάμενοι. τὸν νέον τὸν ἀνακαινοίμενον εἰς ἐτείγνω- 
σιν χατ᾽ εἰχόνα τοῦ χτίσαντος αὐτόν, 11 ὅπου οὐχ ἔνε “Ελ- 
λην χαὶ Ιουδαῖος, “τεριτομὴ καὶ ἀχροβυστία, βάρβαρος καὶ 
Σχύϑης, δοῦλος καὶ ἐλεύϑερος, ἀλλὰ τὰ πάντα χαὶ ἐν πᾶσιν 

Χριστός. 12 ἐνδύσασϑε οὖν ὡς ἐχλεχτοὶ ϑεοῦ, ἅγιοι καὶ 

8 Δἤδο!Ρ Α5, πἰοιῦ δἤαροὶρ (61.). Μιὰ ᾿σναγαπιμιᾶ πὶ (νρ], ὕρῃ- 
βίσῦη ἴῃ ἀ6η ἃπιηθυΚαηρθη) Ὀτὶοηῦ Α 80. 10 φᾷβίορ Β, ρδβκοῦ ΑἹ, 
ὙΠ ΠΡ ΟΣ ΤΟ ΤΥ 9. 11 δυδαῖι8 Β, πῖομῦ Ιπᾶδῖι5 (61)); 
ΘΌθηβο 1 ΟἉ, ΙΧ, 20. ΧΙ], 18. 68]. ΠΠ1,.28. 7π. ΧΙ, 45 υπἷά ἀτοίπιαι πὶ 
ον ᾿ἰκοίγοίπβ, 9485 5π. ΧΙ], 4. ΤΔοῖταβ Μο. Κ, 22, Φαβίαβ Οο]. ΤΥ͂, 11 Β, 
ΦαϊΓΡΪαΙ ἴῃ. Κα]θηάον, Φδυτάαπαι ὅΚοῖν. ΤΥ ἃ. 12 ρσαγα]ϊάαὶ ΒΒ, ποδὶ 
σεγα δαὶ (61,.). Ὑοπ ΔΠ1ὴ5 ἰϑῦ παν 46. ουβίβ θυ] βία 08 ουκθπηθαν. Ὁ] ΒΘ ἢΒ 
(οἴχτερμοῦ) Μαβδιιᾶπα,, Ὀ]ΘΙΡοῖπ Ὁ ἀπά αἴθ ἀρτῖρθη ΠΟΤ τιΒρ Θ 6, 

ὁ ἅπὰ βαηθπι πηρΡΙ Δ ΘΙ 418} ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειϑείας --- 

6810 τπ ΒΒ Αγιρυϑύ. 8. ἢ] νυνί, σον δη πη] 10} τὰ Βα] (σα δ. ὙΠ, 6), 
ἄσοοι νρ]. δ. ὙΠ, 117. ῬΒΙΠθοη 11. --τ πὶ ἀϑρᾶρραι} μὴ ἐχπορευέσϑω 
ΕῸ ἐρ Απαργοῦ --- [610 10 ρΌ Πα] ἐγδυσάμενοι, ἱπιρογαῦν 10 Αὐρ' 
Δα] ΑἸηριβδῦ, αἴθ ἀπο βόποι Εἰ ἀπεχϑυσάώμεγοι ἄθπ Ἰπιρουαῦν βθύζθῃ, 
Τθοὰ γουν ἸΟἸκοΊ οι. βαίζθαι δύ ἀατο αἴθ σοίβομο. ἀπάθυιηρ πϊομῦ ἀὈΡ6]0]- 
ἴρῃ, --- 18 βᾶθὶ ρᾷβκορ) τοῦ χτίσαντος (2ι 5) οὐον αὐτοῦ τοῦ χτίσαντος 
(Ε6)" 11 πἰ580] οὐκ ἔνε --- ΘΙΒΕΟ τὖῦ οὐχ ἔνε ἄρσεν χαὶ ϑῆλυ. --- 
Ῥᾶυθατιιβ 14}} βάρβαρος χαί ὉΤΕΙΕΟ νρ --- βάρβαρος. ΝαΟΒ δοῦλος 
Ὠάθοη χαί δυὸ ΛΌΤΕΕΟ 1{ νο. 12. φΆΠαπΟΡ ἴ2ν15}] ἐνϑύσασϑε, οὔθὰ 
10 5βίαπᾶ ρα θαι." Ἀ]]οΐπ. -- νο ]ΠἸὰ Π8. 18}. γ8} 1588] ἅγεοι χαὶ ἠγαπημένοι, 
γοπὶ οΐθιι ἃ]5. ἀπτθᾶο ροίαβοῦ. --- Ὀγιϑίβ. Ὀ]ΘΙ βοῖη8] σπλάγχνα οἰχτιρμοῦ 
(οὐχτιρμῶν ΚΚ); βοθ νου] τοῖν ροπϊρίο Ὀγιιϑίβ Ὁ]]οῖπ ἄρ θορυ ἢ ,παλ]ο14᾽ 
ἀιβΖιιἀ τ λοἸζοη ἢ ἅι0}} 458. οἷηθ ᾿ζπρθυθ ρ ΊΘ6}Ν. ΠΏ ἀΒΟΥ ἄριι ΒΟ! γ Ι ὈΙΘΠ]16Υ 



ΚοΙοβθον Π]. 581 

Ροῖηβ, ἀὐτηα αἰ ν θῖθι, 56] οῖη., μα μθ ἢ ΔΠΪΠΒ., αΙΤ ΘΠ, 506 15- 

ποίη, 13. Ρυϊαπᾶδηβ ἰχυβ Πἶθ80 Δ} ΠΓαΡῚ θα η5. 5110 81, 

Ἰαρθαὶ ἤνὰβ υἱρτὰ ᾿γὰπα Πα θὰ] [πὰ βϑγάβθνθ 78}} ΧΥΒΟΙΒ 
ἵγασαῦ ἰχγὶβ, νὰ 18} 188 ὑδα]α!}, 14. ΡΡὰη τὰν ἃ11ἃ ἔαρ νὰ, ᾿ 

βϑὶ ἰδὲ σα θὶπαα αἰπαγηπηαθο5. 1ὅ᾽ 781} σαν] σα Ρ8. ΒΥ]ρῈ- 

Ἷ Ἰαὶ -ος. Βαϊγίαμι ἰχναγαϊμη. ἴῃ ΡΠ Οὶ 78}} ἸΔΡΟΔ Δ] ν 8} ἴῃ 

αἰπαπηηα ᾿οἶκα : Ἰὼ} ἃν] πἀοπ ἀλη ναϊγθαὶρ. 10 ναυγὰ Χιὶ- 

αἴδτιβ θᾶπαὶ ἴῃ ἰζνὶδ σα ῖσαθα; ἴῃ 4|1ἃ1] παημἀπαρθίη 714} ΠΟ 6] ἢ 

ΔΗ Θ᾽ αὶ Ἰαἰθ] απ δηβ 18} [] 2] Δ 5. 1218. ΒΙ] ΔΕ ῬΒΔΙΠΊΟΙΏ, 

μαχθὶηἶπι, ΒΑ ΟΎ ὩΠΙΠΘΙΠΔΪη ἴῃ ἃπϑίαϊ, βροναη ἀλη 8 [ἢ 

ἠἡγαττημένοι, σπλάγχνα οἰχτιριιοῦ, χρηστότητα, ταπεινοφρο- 
, 2 , Ψ , . 

σύνην, τιραότητα, μαχροϑυμίαν, 18 ἀνεχόμενοι ἀλλήλων χαὶ 
..» - “ ,ὔ ΒΥ , 

χαριζόμενοι ξαυτοῖς, ἕὰαν τις τερὸς τινὰ ἔχῃ μομφὴν, χαϑὼς 

χαὶ ὃ Χριστὸς ἐχαρίσατο ὑμῖν, οὕτως καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε, 
14 ἐπεὶ τιᾶσιν δὲ τού ὴν ἀγάπην, ἥτις ἐστὶν σύνδεσμο ' ἑχεὶ πιᾶσιν δὲ τούτοις τὴν ἀγάπην, ἥτις ὑνδέσμος 

Γ - « ’ Ν «ς τι ,ὔ -- -ν ,ὔ γ - 

τῆς ἔνότητος. 1δ χαὶ ἢ εἰρηνὴ τοῦ ϑεοῦ βραβευέτω ὃν ταῖς 
᾿ ᾿ δί ἀνα ΘΕ Ἵ; δ) Ρ Ν δ.λ 9. Ἃ δ νΝ ΄ ἀλη τ ΦΈΣΤΡΙΝ ΄ 

χαρδίαις ὑμῶν, εἰς ἣν χαὶ ἐχλήϑητε ἐν δνὶ σώματι" χαὶ εὐχά- 
’, {« ᾿ « ’, - 52: - Ν] ’ Ὦ « - 

οιστοι γίνεσϑε. 10᾽ ὃ λόγος τοῦ Χριστοῦ ἑνοιχείτω ὃν ὑμῖν 
Ι νὴ ’, ἴω 

γελουσίως" ἐν πάσῃ σοφίᾳ διδάσχοντες χαὶ νουϑετοῦντες 
« ’ - «' δὲ - - 7 - ἣ 

ἑαυτοὺς, ιναλμοῖς, υμνοις, ῳδαῖς σπγευματίχαις ἕν τῇ χάριτι, 

18. 5|]Ὀ0απι νοσυηαίοί ρρδίν πὶ πᾶ 0) ἀθπὶ νου μα πάθη σι, 5110 85 
ΑΙ. 14 ρδθιπμάα δἰπαπηλμαθοβ Β, ρΔΌΙΠΑΙ τἰϑίαπΐα]5 ΟΙ,, 15 5υ101}761; 
ΒΒ Ὀαΐ βυρηαῖρα, ἃ ᾿ἰδύ ΔΠΥ ΒΟ ΘΙ ]10}}, οἷη Το] βόπαρθι θα δύαθο θυ] βοθῃ ; 
τρρβέγῦπι 5υῖρη)αϊ Ρᾶη, ὙΟΡ6Ὶ ἀ16 ργᾶροβιύίομι (6 ]0, ἀ16 ἀυχοι Το, Χ, 21 
ἠγαλλιάσατο τῷ πνεύματι δνϊρηϊᾶα δρταΐη πἰο Ὁ 415. θα ΘὨσ] 1). ΟΥ̓ ΜΊΘΒΘαι 
νἰστὰ. ΕΥΠΘΙ ᾿ἰδύ βᾶπ τηΐϊββιρ πὰ τὔγάθ, Ὑγθηπ 65 Θέ Ὀθαθιΐθη 50]]06, 
ἈΠΟΘΥΒ Βίθ 6 Τηϊἴϊ556: ; 165 Ἰούζίοσθ ᾿ἰϑῦ δ 0 ἢ}. ρσθρθη ΗθΥμπθ8 5υ15η7α 1] βδπ 
ἴῃ ροὶίοπά Ζὰ τπᾶοῆθη. ΜΙ|ΙῪ βομοὶπί βυρη)]α]ρ ἔϊι 5ΥΙρη] αὶ γϑυβο ΒΒ ΘΌΘη 
πᾶ ἀαγαιυΐ ἅπὰ σοβίδπαθη Ζὶ ἤἢᾶθοη. [10 βαρρυῖὶπι θ, βᾶρρυᾶμ Ο,, γυϑὺ- 
θεββοσί ἴῃ ἄθη Αἀάοηάᾶ. 

- 

οἴχτιομόν μαῦ, ρσοπῖρί πἰοῃΐ ΒὈ]ΘΙ βοῖη σὰ βοη ζοη, ζυχμαὶ ἄἀὰ ρογτδᾶθ ἴῃ 
Β ἄδηιοηθ. υθύβομθ. Δ00}) βομϑύ γουκοιηηθη, Ὑρ]. ΠῚ Ο. ΤΥ͂, 4. ὙΠ], 8, 
ἀπὰ αὐιϑοογάθηι ζὰ 1,6. Υ, ὁ; 1,6. 1, 718 5ἰδῃύ ᾿πΐθιπαηάοθὶη δυτπδμαϊγίθιη {ν 
σπλάγχνα ἐλέους. --- ατιπαϊιαϊτίοῖ} χαυρεβοίχε, ἱρὰ γον Μαββιμᾶπη 815 πον 
Βἴοββθ Ὀθζθιομποί, ἀοοῃ γρ]. χὰ ΠῚ (. Χ7Ι, 20. -- 4}}118] ζιρεβϑίζθ, 10 λυ. 
ΒΘΏσιι5 π᾿ ΑἸηθυϑί. 18 5110απ|}] ἑαυτοῖς; οΥσᾷῃΖθ ἰζυῖβ δ18 ἀθπ) γ στ 6 Γ- ᾿ 
βοδοηάθῃ, --- (ἀ}41}0}} ποιεῖτε Ὁ ΊΈΠΕΟ τὲ ΑἸηθήϑί --- [6}]0. 14 4114} 
πᾶσιν, τούτοις ἴδὈἸῖ. --- αἰπαυιιηα! 05] τῆς ἑνότητος ὉΤΕ ἀρ Απιθτβὲ 
--- τῆς τελειότητος. 15 “0}5] τοῦ ϑεοῦ ΟΒΕΚΙ, Απρχϑὺ -- τοῦ Χρι- 
στοῦ. --- πνϊρη)αῖ} βραβευέτω ,Ποντβοο᾽; ΔΟΥ σΟὔ90 6 διιβάγαιοις οπἰβρυῖοθί 
ἀεήι ὀχ] εῖ᾿ γοπ γα]ρ. Απιθχβί. 160 14) ἰγοάθίη ΔὨτηθίηα}} Ζυρβοδοῦζί 

ΠΟ ΠΒΔΟΒ Ι, 9, ---ὀ ρβαϊπιοσ!} τγναλμοῖς 81. ΑΒΟΊΤΌΤΒΟ ΤΙ γρΡὶ --- ψαλμοῖς 

94 ἢ 



ΠΕΣ ΚΟΙοσΒΘΣ ΠῚ. 

ματα γα ΓΔ 1} [Ὑ81}1Π. 107 811] Ρίβῃνδῃ βμαύθὶ ἰδα)αῖν ἴῃ 
να δ, ΔΙΡΡαι ἴῃ ναιγϑῦνα,, 81] 1ἢ ΔΙΏ1η {τ .])1η8 [6518 ἃνὶ- 

᾿τπ]οπ δ η8 οαβα αὐὐίη Ρ41}}} ἴηἃ. 18 115 αἰποη5, υ[Π85]81} 

ΥΔΙΓΆΠῚ ᾿ΖΥΔΙΔΪΠῚ, 506 ΟΔΟΪΠΡ ἴῃ [τ] η. 19. γὰϊτο5, []Ὸ} 

(ΘΠΪη5 ᾿ΖΥΔΙΌΒ 8} ΠῚ 51]810 ὈδΙΐγαὶ υἱρὰ Ροβ. 20 ὈΔΙΠ8, 
αἰ ἢ 115] 1} [Δα ΘΙ πδγη ὈΪ ἃ11; παρ βαύα γαῖ]ὰ σα] Θέ Κα} ἰϑῦ ἴῃ 
[γδ}1η. 21 1185 αὐΐϑῃϑ, πὶ ρυϑιη)αῖ θᾶγπὰ ἰσναγὰ ἀὰ Ργ8}}- 

Πθίη. 6] πὶ Ὑδγραῖπα ἴῃ πη]πθίδῃ. 22 βθυΐβα, αἰ] 8 5]4}} 

ὈῚ 411 (θίτα 1) 1οῖκα [γϑα]ατη, πὶ ἴῃ διρδιη 5ΚΑΙ ΚΙ ποπΔ 8 

576. Τη8ηΠ8}) 58] 8 5, ἃΚ ἴῃ ΔΙ 4] } 61 ἢ Δι} 61 π5. Οραπδη5 

ἄδοντες ἐν ταῖς χαρδίαις ὑμῶν τῷ κυρίῳ. 11 πᾶν ὃ, τι ἂν ἄδοντες ἐν ταῖς χαρδίαις ὑμῶν τῷ χυρίῳ. ἂν ὃ, 
- ,ὔ ἘΣ ’ 3 - 

χοιῆτε ἐν λόγῳ ἢ ὃν ἔογῳ, πάντα ἕν ὀνόματι χυρίου Ἰησοῦ, 
2 “- --- - - - 

εὐχαριστοῦντες τῷ ϑεῷ πατρὶ δι’ αὐτοῦ. 18 αἱ γυναῖχες, 
- ΄- 2 αν 

ὑποτάσσεσϑε τοῖς ἀνδράσιν ὑμῶν, ὡς ἀνῆχεν ἐν χυρίῳ. 
ἦν» 7, -" Ν - Ὁ 

19 οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖχας ὑμῶν χαὶ μὴ πικχραί- 
οἱ -- π-- 

γεσϑε πρὸς αὐτάς. 20 τὰ τέχνα, ὑττακούετε τοῖς γονεῦσιν 
Ψ' - 

χατὰ πιαντα᾿ τοῦτο γάρ ἔστιν εὐάρεστον ἔν χυρίῳ. 21 οἱ 
ς - 2 - 

πατέρες, μὴ παροργίζετε τὰ τέχνα ὑμῶν, ἵνα μὴ ἀϑυμῶσιν. 
-η ,ὔ ’ὔ - 

22 οἱ δοῦλοι, ὑπταχούετε χατὰ πάντα τοῖς χατὰ σάρχα χυρίοις, 
{6 5) 2 , ς 7 , 7 ΤΕΝ ς , 

μὴ ὃν ὀφϑαλμοδουλείᾳ ὡς ἀνϑρωπάρεσχοι, ἀλλ᾽ ἐν αττλότηφι 

22 Ραΐπι Ὀὶ Μαββϑιιδῃι, Ηθγπθ, ἔθ! ἴῃ Β ἀπ 61 ΟἿ; 685 ἰδύ Εν 
θη βἰππ ἈΠΘΠΕθΘΗΤ]ΙΟΝ πιπα ἢ6] Θροη 468 Ὑου πο υρ  μοπἄθη ὈΪ ἃ 18. 

καί. ἴπ ἀθπμβθῖθοη Βαπἀβου θ (ἀυβ8οῚ ΔΑ) ἔθ] ἀὰὸ ἢ} ἀὰ8 χαΐί πὴ 
ὕμνοις. --- ἴῃ δηβία!} ἐν τῇ χάριτε οὔον ἐν χάριτεοῦ Αὐοὸὰ Γλιμον γογ- 
Ὀιπᾶοί ἀϊθ86 ψουΐίθ τηϊῦ ἄθπη γουῃπουρθῃθπάθι, 186 ἸΏΒ6ΙΘ ὨΔηἀΒΟΒΥ ΠΤ, --- 
ἴπ μαϊτία} ἐν ταῖς καρδίαις δῖηπ ΑΒΟΏΌΙΔΒΟ ἴὐ νρ --- ἐν τὴ καρϑίᾳ. --- 
ἔγαυ)}] τῷ χυρίῳ ΟΞΌΘΕ ΚΙ, -- τῷ ϑεῷ. 11 411] πᾶν 1ΕΟα τὸ νρ --- 
καὶ πᾶν. --- ἴταυ)ΐηβ [6815] χυρέου ᾿Ιησοῦ ΒΌΒΕΚ ὅπ --- Ἰησοῦ Χρι- 
στοῦ, πυρίου ᾿Ιησοῦ Χριεατοῦ οί, --- αὐ{ϊπ] πατρί δῖα ΑΒΟ γρὰ --- 
χαὺὶ πατρί. 18 108] αἱ ψῖθ 21, 1,0. ΥἹΙ, 20 υπᾶ 5οηδύ; 19. 20 8061 ᾿δὺ 
ἀθὺ ΑὐῦϊΚοὶ ᾿γθρ 6] Β86π, --- ἱσνυαῖμ} ὑμῶν ὈΤΕΙΕῸ τ ---- ἔθ 16, 19 ἱζνα- 
105] ὑμῶν ΟΡ τὸ νρ Δι υϑὺ --- [6810 20. νὰ σφ ]θ καὶ 180] 
εὐάρεστόν ἔστιν δῖα ΑΒΟΠῈ ἀο᾽ υρ --- ἐστὲν εὐάρεστον. 321 ργαιααῖ - 
ἄμ Ῥναῖτηθ1η] παρφοργίζετε δῖα ΑΟΠΤΕΈΠΙΕΟΙ, --- ἐρεϑίζετε, νοτρὶ. 1 Ὁ, 
ΙΧ, 3. Ποῖ χσυβαΐζ ἀὰ βναϊγμοῖη βοποίηΐ ἀυχσοῖ ἀα5 Τιαὐθί πίθοιο Ὠθγγοῦ- 
βου: ,δα ᾿πα]σηδύοπθιη ργονοθαγθ᾽ Ὑρ, ἴῃ ἰσᾶϊη Ῥγογοοᾶγο᾽ 4 Ατηθρυϑί. 
22 ἴῃ απρᾶμῃ Βαϊ ΚΙ πομπεῖα π8} ἐν ὀφρϑαλμοϑδουλείᾳ (οάθτ - αἐς ὃ); δ. 08). μοι 
ΘυἸηπιουύ ἀἴθ ρσοίϊβομθ ππηβοῃτθι θαπρ ἃη ἀΔ8 Τιαἰθι πἴβομθ: ,844 οοα]απι 561- 
Υἱθηΐθβ᾽, ΘΌθη80 ἦδ5 [οἱρθηάθ 9306 ᾿ηδηπδπι βδιη͵λπα18, αἰ δὶ ΠΟΙπΙΠ1θ115 
Ρ]αοθηίθθ᾽. --- ρΡᾺ}] τὸν ϑεόν ὉΡΈΞΚ 6 νρ --- τὸν χύριον. 



ΚΟΙΌΒΒΟΥ ΤΥ, δ98 

ΒΡ. 283. Βίβηναι Ραΐοὶ ὑδα)αῖθ., τι8 βαϊναϊαὶ να} ] 10, 506 

{γλ Ὁ] 1. πὶ τ ππᾶμ), 234 υἱαπαδηβ Ραϊοὶ αἵ γα} ΠΙΠ}1Ρ 
ἀπ ἀἸΔαΐ Ἀγ Ρ]}18.. πἀθΐο {γα} Χυϊβύαθι Βα ΚπὸΡ; 20. 588 δὰκ 

ΒΚΆΡαΪα ἃπαπίη}} Ραῦθὶ 5ΚΟΡ, 181} πἰϑὺ υὙἹ]Ά ΠΡ οὶ αὖ ρῸβδ. 
ΤΥ. 1 488 Τγαυ]δπβ, οαγα ὔ 18} Ἰθπάβδιι μον δα αἰϊαη- 

πϑὶρ. υἱϊαμδπβ Ραΐοθὶ Πα} Δ} 118 [γα] ἴῃ ἨΪΠΊΪΠΆΠῚ, 

9. Ὀἰααἱ πα Πα Π5 ἰχυδ, γακαπδ 8 ἴῃ 128] 1π ΔΥΪ] Π Δ 1η, 
3. ΒΙα]α πη 5. βατηδηὰ [8 ὈΪ ΠΠ8, 6ἱ Θ᾽ 5] Κα] ὉΠΠ5158 Πδυχα 

γΔυΣ 5 ἀπ τοά]ᾶη γτπῷ Χυϊβύαιιβ, ἴῃ ΡῚΖΟ0261 18} ρα θα 8Π8 
πὶ. 4 οἱ ραθαϊγ αι ΡῸ ϑγᾶβυθ 58|1|]ὰὰ τοα]απΠ. ὅ 1η ἢ8η- 

, . «“ - 

καρδίας φοβοίμενοι τὸν ϑεόν. 28 ὃ ἂν ποιῆτε, ἐχ ψυχῆς 
υ ν᾽ Σ᾿ 9 ς να ἐνῶ Α , τΝ ἐν 9 ’ὔ οΛ ἰδό [] 

ἐργάζεσϑε, ὡς τῷ χυρίῳ, οὐκ ἀνϑρώποις, εἰδότες ὅτι 
᾿ ) ΄ -Ὁ 

ἀπὸ χυρίου ἀπολήινεσϑε τὴν ἀνταπόδοσιν τῆς κληρονομίας, 

ἢ γὰρ κυρίῳ Χριστῷ δουλεύετε. 26 ὁ γὰρ ἀδιχῶν κομί- τῷ γὰρ χυρίῳ Χριστῷ δουλεύετε ὃ γὰρ ἀδικῶν χομ 
ς᾽ " ) Ἁ -" - 

σεται ὃ ἡδίχησεν, χαὶ οὐκ ἔστιν προσωττοληιμία παρὰ τῷ ϑεῷ. 
«ς , Ν ’ Ν Ἁ ΓΝ ’ -Ὁ-΄ ’, 

ΤΥ, 1 Οὲ χύριοι, τὸ δίχαιον χαὶ τὴν ἰσότητα τοῖς δοῦ- 
’ - , 2 

λοις παρέχεσϑε, εἰδότες ὅτι χαὶ ὑμεῖς ἔχετε κύριον ἐν οὐρα- 
γοῖς. 2 τῇ εὐχῇ προσχαρτερεῖτε, γρηγοροῦντες ἐν αὐτῇ ἐν 

᾿ - ἢ 

εὐχαριστία, 8 προσευχόμενοι ἅμα χαὶ περὶ ἡμῶν, ἵνα ὃ 
Ν 2 : ᾿ταρν νι ’ “Ὁ ΄ -““᾿ ᾿ Ἕ 

ϑεὸς ἀνοίξη ἡμῖν ϑύραν τοῦ λόγου λαλῆσαι τὸ μυστήριον 
ϑν Ἔ Ἂς: ,γΔ κ᾿ , εἰ ’ ΟνΥτ  λ ὺς 

τοῦ Χριστοῦ, δι’ ὃ καὶ δέδεμαι, 4 ἵνα φανερώσω αὐτὸ ὡς 
δεῖ μὲ λαλῆσαι. ὅ ἐν σοφίᾳ περιπατεῖτε πρὸς τοὺς ἔξω, 

20 ΒΚαρι]α Β, βκαβαῖα ΟἿ, πὶ ἰοχί, Ὀουιούσί ἴθ ἄθῃ Αἀάαοπᾶδ. 
ὙΠ] ΆΠΑΙΡοὶ ΟἿ,, Μαββιαδηπ,, Ὑ]]]Ὰ ΠΑ] ῖπ Β πᾷ Ὀρρδίγοιη, Τθγηθ, 610} 6 
γηθῖπθη ΠΙΘΙ ΟἷΠ6 ΠΘΌΘΠΗΪΟΥΙΙ (65 ΠΟΙ ΠΔΕΥΒ ὩΠΏΘΠΗΙΠΘη Ζ11 Τη1556η; 516 
βίζίζομ 510} δαΐ ἸΙυπαᾶοιπ 11 Ὁ, ΤΥ͂, 4, νγο τιᾶπ τηθῖπθ ποίθ ὙΘΥΡΊΘΙ 66, 
φασυάοιπ 1 Τίμ. ΤΥ, 8, σὸο ΘὈΘη14115 Α ἀὰ8 τἱομίϊρο ραριαθὶ μαί, διυῖ 
ΔΏτηδπ {ῃ. ΧΥ͂, 26, ἀδ5 5100: πὸ) Ῥ81Πη61 σουϊοῃίοί παῦ ὑπ ΔΟΟΙΒΔΟΙΥ͂ 180, 
6 Πα] 10ἢ δυΐ ἄθῃ νοσαύϊν αἴποη 1 Ο.. ἾΙ, 16; ἅμ] 16 ΓΘ Ώ]οΥ βιπᾶ Μο. 1Π,7 
Ὡ5 Οδ]ο]αῖαπ, ΤΟ. Χ, 2 Ὀϊάϊαη [ν᾿ Ὀϊά]6. ΤΥ, 4 Μι βναϑυο {γι Α οἷπ. 

28 Ῥίβηναι Ῥαίθ}] ὃ ἄν Κϊπ: ΑΒΟΘΙΒῸ 1 γε Απιρτθύ --- χαὶ πᾶν 
ὅτι ἄν. --- πὶ] οὐκ Β --- χαὶ οὐχ. 24 ππηί6] γάρ 551, --- [6 10, Απιθτϑὶ 
ἃ. ἃ, τοῦ χυρίου ᾧ. 25 δικ] γάρ ϑδῖπ ΑΒΟΠΙΡΒῸ [1 νρ --- δέ. --- αἱ 
5.04] παρὰ τῷ ϑεῷ Ἐσΐς νε Απιρυρύ Απὺρ --- [6}10. ΙΥ͂, 1 δἰ} 
ἔχετε, ἴπ νου που βίθ!]πηρ,, --- Ὠϊτηπ8πι}] οὐρανοῖς ΠΕ ΟΚΙ, 10 Απιρτύ 
-- οὐρανῷ. 82 Ἠαἤήδπ 445] προσχαρτερεῖτε; Ὧδ5 φοὐΐδοιθ ραγίϊοὶρ βομοῖπὶ 
Δ Ὀ]ΟΒΕΘΙ ὙΘΥΒΘΙΘΙ Ζι ὈΘΙΌΠΘΠ, ἀδ5 ἀυτοι αἴθ γογαηρθμοπᾶθῃ πᾶ Π80}- 
ἔο]ροπᾶθη ρατίϊοῖρα ΠΟΥ ΟΥρΟΥ οι πατά. --- ἴῃ ἀΥλ]αάδη}} ἐν εὐχαριστίᾳ 
-- [681 ἴὼ ΤΕ ἃ 6 Ατηρτβύ; ὌΡΟΣ ἄθῃ θ]υγα] 5. σὰ ἜΡΏ. Υ, 4. 8 1π Ῥϊ- 
20261] δ ὅ᾽ ΑΟΡΈΕΚΙ, ἀο τς --- δ ὅν. 4 β,κυ]δι) δεῖ, σου πον τ ρθα 
ὍοΥ ΟΠ δπρΊρ κοῦ στο οἴποῖη ΟΟΠἸ που βοῆθη δδΐΖο, 



34 ΚΟΙοΞβοΥ ΤΥ. 

ἀπροῖη σαροΆ]Ρ ἀπ μὰ 1} τα, ραύα 516] βαρ] πη ἄδηθ, 6 νδυτα 

ἸΥΔΙ ΒΙηὔθ]η0 ἴῃ δηβίαϊ 84] ΘΆΒΙΡΟΡ 5181, δἱ υἱῦβθιῦ ῃγαϊγὰ 

5Κα]6 10. ΔἸΠΠ ΔΙ] 6 ἢ ΔΠαΠ ἤδη. 1 Ραΐθὶ Ὀὶ γὴῖκ ἰϑῦ, ἃ}]} 

ΘΔ ΚΆΠΉΘΙΡ [2018 ΎΚΘΙΚΙΒ. 858. ᾿πθὰ ὈΙΌΡΑΥ 78}}) ὑτίσονα ἃπάᾶ- 
θα 12} οΆΒΚΑΠΙΠ ἴῃ [τ }}]1ὴ, 8. Ρᾶμο1 ᾿πβαπαϊάα ἀπ 1Ζ2015 

ἀαρΡθ οἱ ΚαπηΊαθ γᾷ Ὀὶ [2018 1ϑῦ 18} ραρταίϑί)αϊ Παϊγ οηδ 

Ἰζγαῖα, 9. τη Απῃϊβίμδι Ρδιημηδ ΠΠ}1Π 78} ὑπ]σ ον ὈΤΟΡῚ, 

5861 δύ τι 1750018, βᾶ16 1] 811 12.158 ρα κϑδηηΊαπα βαΐθὶ Π61 ᾿ϑὖ. 

10. σο] 6} ᾿ἰχνὶβ Αὐθιϑύδυ κα8. 58 τ] γα Παρ ηἃ Π15., 78} Μδι- 

8. σϑαη]οσβ ΒΑ ΠὈΪΠη8, ὈῚ Ρ8Π6Ὶ “ΠΘΠῚΡ ΔΠΔΡΙ ΙΒ] Π8, οἷ, 

714 081 αἰπηΔ] αὖ ᾿ἰχν 18, ΔΠΘΠΙΤΏΔΙΡ ἱπᾶἃ, 11 18} [681| 586] [ιὰ]- 

ν . γξ , ς , ΟΡ ΥΣΙ , » 
τὸν χαιρὸν ἑεξαγοραζομενοι. 6 ὃ λόγος Ὁμῶν πάντοτε ἕν 

’ 7 ,ὔ Ψ ΄ “ - -.- « 

χάριτι, ἅλατι ηρτυμένος, εἰδέναι στῶς δεῖ ὑμᾶς ἕνὲ ἕχάστῳ 
) Χ » ᾿ » - ΝΝ 

αἡτοχρίνεσϑαι. " τὰ χατ᾽ ἐμὲ πάντα γνωρίσει. ὑμῖν Τυχικὸς 
2 ἕ Ἵ Ἧ 

ἡ ἀγαπητὸς ἀδελφὸς καὶ πιστὸς διάχονος χαὲ σύνδουλος ἐν 
Ἁ »-»Ἥ Ύ τα -. , - 

χυρίῳ, 8 ὃν ἔπεμιμα πρὸς ὑμᾶς εἰς αὐτὸ τοῦτο, ἵνα γνῷ 
“ἃ ν , ς -“ Ἂν 

τὰ περὶ ὑμῶν χαὶ ““αραχαλέσῃ τὰς χαρδίας ὑμῶν, 9 σὺν 
8 “- -- - 29 - , Ι] φο Ὁ -φ 

Ονησίμῳ τῷ ἀγαυτητῷ χαὶ 7τιστῷ ἀδελφῷ, ὃς ἔστιν ἐξ ὑμῶν, 
κ' - - τῷ ; «- [4 “- 

οἱ πᾶντα ὑμῖν γνωριοῦσιν τὰ ὧδε. 10 ἀσπάζεται ὑμᾶς 
ε ’ «ς τ 

“Τρίσταρχος ὃ συναιχμαλωτός μου, καὶ άρχος ὃ ανειμιὸς 
Β , ᾿ Ν Φ' "λ, , 5 ῃ ΥΝ ΣΆ, 5 9. ΜᾺ ἐπ γίσο ὡς 
Βαρναβα, σ“τερ οὗ ἐλαβεῦτξὲ ἕντολας, ἕὰαν δλϑῆὴ τύρος υμᾶς, 

: Ω ΝΨ."» -" ς , κ" « 

δέξασϑαι αὐτόν, 11 χαὶ ησοῦς ὁ λεγόμενος Ιοῦστος, οἱ 

δ᾽ Ῥαΐία 16] Β, τιοὸὶ Δ; ἄθῃ ἀυῦ το] Ιου χαζιιδούζοιι, τυ] Κοὶπο γοὺ- 
510 Πππρ νου μϑπᾶθπ; νυ] ]] θοῦ βομγοθίο ὙΠ] οἷπο α]ύθ ουκ]ᾶσαηρ νοΥ 
(5. ΜουοΥβ Οὐππη θη: 7), ΜΌΠΔΟΝ ὁ χαιρός -- ὃ αἰὼν οὗτος; ἄθ᾽ Ἀγ κο] 
βὐπαθ 4150 ψ|16 Ὀ6Ὶ 88 ΤΙ σνὰ5, 50 ΠΡαΐη5, 850 2145, νρ]. δ. ΧΤΠ, 11 
νἱξαπᾶδπβ βαία Ροῖη8 τὸν χαιρόν.Ό ὃ. φάβαρορ ΑΒ, πἰομῃῦ ρᾷβιιορ (61)). 
βἷ21 Β, 511 Α. 7 Τγϊκοῖκὰβ Δ, Τυϊκοῖταβ ΒΒ; ἂὺ5 Τυχίχὸς Ἰκοππίο μπΥ 
ΟΥ̓ΒΙΟΙΘ ἴοττι ΠΟΥ ΟΥΡΘΠ ΘΙ, νῸΠ (61 α16 Ζυγοῖΐο οἷπο νυ υ Ὀη15 ἰδὲ. 8 Καπη- 
ἾΔλα ΑΒ, πῖομύ Καπη]αὶ (61,.). 10. Ατοϊδβίαυκιιβ Β, Ασϊαβϑίασκιβ ἃ. ὃ. ΑΒ, 
ἄυ Ο6Ἱ,. εἱ Ἰαθαὶ ΑΒ, 1αθαὶ 61,. Ἂ 

6 5141} συροβούψί. --- οἱ νιῖ61}}] εἰδέναι, 5ἰσιιοίασ τὶ ἱπὶ 1 μαίοὶχιὶ- 
Β0θη ,ἱἱ βοϊδίϊβ᾽, ἄθπι Οὐ θο ΙΒοῦθηῃ ΟὨΒΡΥΘΟΠομα 2. Ὁ. 1 ΤΏ. 11, 12. 
8. Κυπη]αι} γνῷ ΟΠΘΕΚΙ,  νρ --- γνῶτε (δῖπ ποῖ Τιβοποπάογ: γνῶ 
τε); ἴθ ἄοπ ἅϊξοθίοπ Ὁποῖϊδ] Πα βου οι [6810 ὈοΙκαΠΠ 110} 85. Ἰούα 50 - ᾿ 
βουρίαπι, ἀάμοΥ 485 τηϊβυουβίδ ηαπῖ8 465 Ἰθογβοίζουβ. 9. [ἸΡίῃ 12} ἰὑσὶσρ- Ἵ; 
γ}] ἀγαπητῷ χαὶ πιστῷ ΕΟ 1 νρ Διυιθυβί --- πιστῷ χαὶ ἀγαπητῷ. | 
“τ βαϊ61] οἵ 1 ἀρπιὰ Ηΐον Ῥε]αρίυβ --- [0]. 10 οἱ δῃάπίπιδ ] δέξα- ᾿ 
σϑανι Ὅ1ΕΟ ΛΔπιρχβί --- δέξασϑε. 



ἐν 
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ἰδάὰ ᾿πϑύπϑ. ΡαΪΘῚ βἰπα τ ιχηαϊία ; Ρὰϊ ἃἰπὰϊ σαναι βύνδ 8 

βϑ Β᾽ ἀλη ρα 05 ΘΡΒ. Ραϊθὶ Ὑ ΘΒ 118. ἀπ σαρταίβιοὶ πα. ] 
12. σΟΪ61} ἰχνὶβ ΑἹΡαΙΤᾺΒ. 858 115. ἰχυ]δ, 5Κα Κα Χυϊϑίαι5. [65}1]18. 

δἰηξοῖπο πϑα δι ]αμβ Ὀὶ ᾿χνὶβδ ἴῃ ὈΙΔΟΠ), οἱ βέδηάα!θ 8118- 

γα βγη ἢ [Ὁ] αν τύαπα. ἴῃ Δ]]τηπγὰ ὙἹ]} 1} οαρ8. 18. γοὶῦ- 
νοῦα ἃπκ ἰμηηὰ Ραΐθὶ Πα ΡΪΡ πη πὰρ ἃ]].ὰ ἢ Ὀὶ 1ΖΧ018 78}} Ὀὶ 

Ρᾶῃβ Ραϊθὶ β'πὰ ἴῃ ᾿δαοικία ἢ [αἰγαπραι]οῖη. 14. σο] οὶ} 
ἰχυῖὶβ [μα κὰβ ἸΘΚοὶΒ 8ὰἃ πρὶ 1} Ἰ)θΙηὰ8. [ 1Τῦ φΘΌΪΘΙΡ βᾶη8 ἴῃ 

Ταπαθῖκὶα ὈγΟΡγη5. 18} ΝΥ ΐλη 18} ΡῸ ἱπρα γα] ΟΠ 15. 1 Κ|1685- 

» - ᾧ ᾿ Χ , 

ὄντες ἐχ περιτομῆς" οὗτοι μόνοι συνεργοὶ εἰς τὴν βασιλείαν 
- " - « 2 Γι ’ , ς 3 ".- τ 

τοῦ ὕϑεοῦ, οἵτινες ἐγενηϑησαν μοι σταρηγορία. 12. ἀσηταζεται 
- )..γι - ς 8. -" - τ - 2 ἃ ,Ν»"β ’ ἃ 

ὑμᾶς Ἐπαφρᾶς ὃ ἐξ ὑμῶν, δοῦλος Χριστοῦ ]ησοῦ, πάντοτε 
᾿] -- “-“ -- - , - 

ἀγωνιζόμενος ὑπὲρ ὑμῶν ἐν ταῖς προσευχαῖς, ἵνα στῆτε τέλειοι 
" , ) ἊΝ ’ ΜΠ τ »-"ἭἪ 

χαὶ τιε:τληροφορημένοι ἐν σιαντὶ ϑελήματι τοῦ ϑεοῖ. 18 μαρ- 
- ) - -»» .ς ς -Ὁ »ο᾽ 

τυρῶ γὰρ αὐτῷ ὅὃτι ἔχει ττολὺν ζῆλον ὑπὲρ ὑμῶν χαὶ τῶν ἐν 
Ὶ - ς » ,ὔ φς »ἢ 

«Ἱαοδιχίᾳ καὶ τῶν ἐν Ἱεραπόλει. 14 ἀσπάζεται ὑμᾶς .«1ου- 
- Ἄ Ν Ι] ω 2 ’ 

χᾶς ὁ ἰατρὺὸς ὃ ἀγαπητὸς χαὶ 4ημᾶς. 1 ἀσπάσασϑε τοὺς. 
᾿Ὶ “ ) Α - τ. ἢ :) “ὦ 

ἐν “Ἰαοδιχίᾳ αδελφοὺς χαὶ Νυμφᾶν καὶ τὴν χατ᾽ οἶκον αὐτοῦ 

41 Ταυρίυε Α, 9υκίυθϑ' Β., οὐ χὰ. 111. 11. 12 Β Χυϊρίαυϑ Τοθ15. Α 
Τοϑυΐ5 Χτίβίαιβ, ΟἹ, Χυϊβίαιιβ ; αἴθ ρυϊθο ίβομθι. Παπ βου οι Χριστοῦ 
Ιησοῦ (ϑὶπ ΑΒΟΙ, ν5)ὴ οὔου πὶ Χριστοῖ, κπΒἰπίεϊπο Β, 588 βἰπίθιπο ἡ; 
ον τέ Κοὶ συ σί ΒΟ ΥΘυ] 10 νοπὶ ἀθουβοίζου ΠΟΥ, ἀἃ ΟΥ ἴπὶ Οτίθοῃ,. (6810. 
13 δὶ βᾶπ5 ΑΒ, πίομύ ἀὰ βᾶαπθ8. ΝΟ. 5ιπὰ Ὀσϊομῦ ΑἸ Υοβίαπαβ α δῦ, 
ἀ6 ΤΌΣΙΠΘΥ Ὀγα ἢ βύϊοἶκθ ΒΟ] ΘΒ5θη. βίο Ὧη. Τιϑαάοικῖα Α (ηΔ 0} “Ζ“αοδικίᾳ 
ἴθ ΑΟΡΤΕα, βοηδῦ “αοδικείᾳ), Β ἀπα ἀ16 Βογαυθροῦον Τιδι οι καῖα, 5011]1- 
ΚΣ. ἅπάουιῃρ, ἄθππ σΟὐΙΒ0}} ἃ] θηὐβρυοῦ ΠΠῚ οΥΙ ΘΟ ἸΒΟΠΘ πὶ αὐ ΟΘΙ ε. 
ΠΊΘΒΘ]Ρ6 νατϊαπίο 15. 14 Ἰοῖκθῖβ Α, 1θῖκοὶβ Β. 14} Ποπιὰβ Δ, ἴθ] ἱπ Β 
Οἤπθ σοινᾷῃγ. 1ὅ Ρὸ ἱῃρϑγά]οη ταϊύ ΒΒ ΟὗοΓ ἹῃρΡΆΤαἼοπ τὶ ΔΑ [Ὁ ΧΥ͂Ι, 19 
Β5ΟΙΘΙΡ ᾿Ζυῖβ ῬυΊβκα πὴ ἱπρϑγα]οη βϑὶπιδὶ δἰ ΚΕ] 5]. 

11 βἰπᾶ (2)} συροβοίζί, -- δἰ πἀδηραγα]ο5] εἧς τὴν βασιλείαν, ἀιο} 
ἂθ Βαᾶῦθῃ ἄθῃ σοποίϊν. --- σψϑβιῃ} ἐγενήϑησαν, νὶθ 1, 18.1 ΤῊ. 1Π, 10 
ππα βοηβέ, ϑοΏ]Ζ6 ΟἹοῖβαῦ Ὁ. 4384; διοῦ 445 Τιαἰοί πἴβομθ μδύ ,(ποταπί᾽, 
12 αἰϊανδυτβένδηβ 184} {Ὁ]]αν]α 5] τέλειοι χαὶ πετεληροφορημένοι (πεπλη- 
ρωμένον ὉΞ23ἘΕ ΚΤ); ἐυ]]ανίδηβ, δοπϑ --- τέλειος, θη συ] βοΐποσ 80 ]6]- 
ἔὰπιρ’ ΠΟ ἢ ἄοπὶ 7τεπ ληροςορημέγνοι. (γοἸ]ἸἸΚογήσιοπ ἀθΟΥΖοιιρ.) ρΌΠΔΊΙΘΥ, 815 
Ἰαύ. ἀθυπᾶρ οχρὶθί᾽, ,ρ]οπῖ᾽, 18 τηδπᾶρ 8114η] πολὺν ζῆλον Ὦ5 58, 
ζῆλον πολύν ΚΙ, --- πολὺν πόνον (χοπον). ---Ὀ ὈΪ ΡβᾶΠ5] τῶν; ἄϊθ ρῥτᾶ- 
Ῥοβίεϊοη ἰδέ δι ἢ ἱπὶ 1, αὐθί ΙΒ θη Ὁ ]ΘάοΥΠΟ]ῦ: (Ρ͵Ὸ Πΐ5. αἱ δηλ’ 46 το 
Απαδυβέ. --- Ταϊγαὰρδυ]οῖη} “περαπόλεν (185 ὙΌ1Η1α ᾿]εροπόλει}) ὮὍϊδ6 ρσυὶθ-᾿ 
ΘΒΊΒΟΙΘ οαβιβίοττπ 180 818 ΡὙΘΠα ΟΥΤα (ποτηϊπαίν) θομαπαο]} πᾷ ἀθο]᾿ηϊγί, 
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ἴομ. 160 δ μᾶῃ υϑϑισρναϊαδι ἂὖῦ 1218. 850 Δ᾽ ̓βύδα!6., ὕϑα}}}} 

οἱ 78} ἴῃ Τιδυαθκαϊοη ΔἸ ΚἈ]ΘΆ]0π πϑϑρρνδιάδι, 18} ΡΟΘῚ ᾿δὺ 

5 ΤιϑιἀοίκΚαῖοπ, [18 πϑϑισσγαϊᾷ. 17 8 αἰβα} ΑὐἹήρρδα: 

βδῖην βαύα Δπαθδ μοὶ ραΐοθὶ ἃπάπαιιν ἴῃ ἔδυ) η, οἱ 1δὰ ᾿8{}}}}- 

715. 18. φΟ]οἴη5 τηϑὶπαὶ παπᾶδα ῬΑΝ]Δι5. 19 ΘΆΠΙΠΠΘΙΡ τη6]- 

Ὠ81Ζ05 θᾶ Πα]05. ϑηϑῦδ 11} 1ΖΥ18. ΔΙΏΘΗ. 
θὲ ἸΚαυ]διββαϊθτῃ ἀϑύδα ἢ. 

ἐχχλησίαν. 10 καὶ ὅταν ἀναγνωσθῇ τταρ᾽ ὑμῖν ἡ ἐπιστολή, 
’ ν - 2 “- 

ποιήσατε. ἵνα χαὶ ἐν τῇ “Ἰαοδιχέων ἐχχλησίᾳ ἀναγνωσϑῆ, 
Ν ᾿ 2 ἥ ς! Ν ς - 2 ΟΣ Ν 

χαὺὶ τὴν ἐχ “Ταοδικέων ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀναγνῶξε. 11 χαὶ 
Β 9 , “ Ν , « ῃ ΑῚ 

εἴπατε ᾿Αρχίπτιῳ Βλέπε τὴν διαχονίαν ἣν παρέλαβες ἐν 
, “- ς .2 Ν "- - 

χυρίῳ, ἵνα αὐτὴν πληροῖς. 18 Ὁ σπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ 
, , Ἂ Ὡ- - ς ῇ 9 

Παύλου. 19 μνημονεύετέ μου τῶν δεσμῶν. ἢ χάρις μεϑ 
« - 5» 

ὑμῶν. ἀμήν. 

ΤΙ ουβο στ: Καυδβρδαῖη ΒΒ, ἴῃ Α δῦ μΠῚ ΕΥ̓ ΚΘΗ ΌΑΙ : . . . Ὃ. 8085 .. .) 

ΜΟΥΔῸΒ5 Ζ ΟΥΒΘΠΘμ, ἀἀ58 Ὑ1Π1ὰ υἱοῦ Κολασσαεῖς 185, νἰθ ΑΒΊΟΚ, 

10 ἰαυ)α1}} ποιήσατε, ὀοπἸαποίλν δβίαϊθ ἱπηρουαῦν Ὑ08 Θἶπου θῃύ- 

Γογηίθυθη Βδπα]πηρ; αἰ δυβογάθγιπρ ἵπι παι ρίδαίζο Ὀθάϊπρίθ ἄθπ θοπἼιπο- 

εἶν ἀδϑὶρρνδίᾶαι. --- Ρο61] τήν, 5. Ζὰ Π|Ι, 2. --- ΤιαιαοἸκαῖο} ἐν Τιδυάθὶ- 

Καίοπ; ἀϊθ ΒΥ θοἴβομθ ἔοσπι ἰδὺ ἀπνθτᾶπαθσί ὈΘΙ ὈΘ μα ]ύοι.. ---- 115. πιϑδίρρναϊὰ] 

ἕνα καὶ ὑμεῖς ἀναγνῶτε, ἵνα ἀπά χαί ἴθι]θπ σὶρ ἴῃ ἢ υβ ῬοΙδρίαβ, 

Αὐοὴ Α βομοίη υϑδῖρρυδια χὰ ΠΔθ6π; ΘΌΘΠ80 ἐτανδυνκήαϊα ἴῃ ΑΟ 1 Ὁ. 

ΧΥ͂, 34, βίαπααίαιμ ἴθ ΒΊ1 Ο. ΧΥ͂Ι, 18 (νΕ]. Ια] Ρὰ}Ρ Ρδμ 1 ΤΙ. Υ,, 25). 

19. Ὀ8π4}05] δεσμῶν, βίπρυϊαν {γ᾿ Ῥ]αγαὶ. -- ἀπιθ}} ἀμήν ὈΒΆΚΙ, 10} γρ 

-- [681 Ὅϊθ ἀπύθυβομσην τὶ 'π ΠΕ: πρὸς Κολοσσαεῖς ἐπληρώϑη. 



ἢ) 1 Ῥδ ϑϑα π " οἰ Κα πιπ. ἃ. 

Π. 10..... ἢ φρὰρ, πιναϊνὰ γοὶμαθα 141} σα δ ὐαθὰ 

αι πηΐαϊ πο θὰ 12.018 Ραϊτη σ᾿] Δ] Δ Δ. ὙΘΒΊΠῚ, 11 ΒΥΆΒΥΟ 
Ὑὐδα., αἰ γΔ}]ΆΠ 0} ἰχνᾶγα 506 ἰδ Ὀᾶγ πὰ 5θπηἃ Ὀ]α]Δ Πα 88 

ἰχυῖβ 18} ΘᾺ] Πα Π8, 12. 18}} νοϊὑνοα]δπη8 ἀπ βαρρδῃ 

ἰχγὶβ γαῖγραθα σα }5., 5861 Ιαβθοᾶδ ἰζν18 ἀὰ βοὶπαὶ μ᾽ πἀδηραγα- 

Ἶα] 18} σὰ]ραὰ. 18 ἀαρ6 181} γϑὶβ δυϊ)πάοτη σαρὰ πηϑγθὶ- 

Π, 10 (ὑμεῖς μάρτυρες) χαὶ ϑεός, ὡς ὁσίως καὶ διχαίως 

χαὶ ἀμέμπτως ὑμῖν τοῖς τιιστεύουσιν ἐγενήϑημεν, 11 χαϑα- 
σιερ οἴδατε ὡς ἕνα ἕχαστον ὑμῶν ὡς πατὴρ τέχνα ξαυτοῦ 
“αραχαλοῦντες ὑμᾶς χαὶ παραμυϑούμενοι, 12 καὶ μαρτυ- 

εξ υ ν - - 2: - -“ 

᾿ ρόμενοι εἰς τὸ περιτιατεῖν ὑμᾶς αξίως τοῦ ϑεοῦ τοῦ χαλέ- 
Η Ν ς πρὶν ) ΒΡ. « Κ᾿ ὦ πῶ 7 ’ , δόξ ὃ " 

ΐ σαντος ὑμᾶς εἰς τὴν ἑαυτοῦ βασιλξιαν χαὶ δόξαν. 18 ὁιὰ 
4. » " - » - - ) ͵ 

͵ τοῦτο χαὶ ἡμεῖς εὐχαριστοῦμεν τῷ ϑεῷ ἀδιαλείπτως, ὅτι 

᾿ 
᾿ 

᾿ γοη 1 Τἢ65581. δύ πὶ ἃ ΠῸΥ ΟΘΥ 50}]11885 ΘΥμα]ίοῃ, Υ͂, 22 --- 28; ἷπ 
- Β ἴθ }1Ὸ 1, 1 --- Τὶ, 10, οὔνα οἷη ΕΠ πΠ|61] Ὧ65 σάπζοπ, Ὅ1ϊ16 ποῦ οὐ δ] ΐθπ 
᾿ ὮΘΥ ΒΟΉ ΓΙΌ δύ π80}} 1ΠΠ ΤΊ. ογρᾶμπχί. 11 ΝάΟΒ νιἱὰ} Βοθ1θθοπ Μδβδιμᾶπῃ 
" πᾶ ΗδΥπο, ἀ6πὶ σΥΘΟ. ὡς οπἐπρΥγοοποπᾷ, Ὠναῖνα οἷπ; τοῦ ἀηγθομύ: 114 

Βοβοιεσίθ ἀυγο αἀἴ656. Δι5]βϑιηρ 445. ΦὙΘΟΉ. ΔΠΆΚΟΙ δ, 18. νᾶυγκο} Β, 
, Ρ δου θυ Ζ6116, ναυσκοὶ ΟἹ... πβνοιθαηάαηβ ΒΒ, Ἐπδυοὶραπᾶδποι ΟἿ, 1πὶ 
η ἐεχί, Ὀοιϊοπίϊσί χὰ 1ΠΠ ΤΊπι. 1, 8, 

10 πναῖγα)} ὡς (1,6, ΥἹΙΠ, 47. Βό. Χ, 15.- ΧΙ, 88, 1 Τίμι. 1, 8) 
οὔοΥ πῶς (Ἐ6)»" --- ν6188}04}] ὁσίως, ν9]. ΤΙ. 1, 8. ἘΡἢ. 1Υ̓́, 24: 1 Τίπι. 11,8 
εἰθμΐ τ ὅσιος ΒΥ ΚΠ5, Υρ], δὰ 1,0. 1, 756. Οἱ μαὺ Βΐου ἁγέως. --- γϑ51πι]} 
ἐγενήϑημεν, 5. τὰ 0]. ΤΥ͂, 11. 11 ὈΙα]απᾶδπβ ᾿ζυὶβ 14} σα β] δἰ πη 4815] 
παραχαλοῦντες ὑμᾶς καὶ παραμυϑούμενοι. , ΟΥΤΛΔ ΒΘ Π4 ἀπᾶ Υπερ πᾶ; 
τ ,ἀορτοοαπίο5 οὐ οοπδοϊαπίοθ᾽, Αταρυβί, ουβθοσδηίοθ οὖ οοπβοϊδηξοβ᾽. 
12 5861] ἸΔβοᾶδ] τοῦ χαλέσαντος Αἰ νρ Απιρυϑί (4ὰ] νοοᾶνι) ---- τοῦ χα- 
λοῦντος, νξ]. , 24. 18. ἄ0}6] διὰ τοῦτο --- ϑῖ1π ΑΒ χαὶ διὰ τοῦτο. 
-- αὖ ὅπ ναυτᾷ Βαυβοίηδι8) λόγον ἀκοῆς παρ᾽ ἡμῶν, ποτίβίθι]πρ πγ16 
τς Δὺρ Ατηρυβϑὺ., ἃ ποθ νουῦαπι δυαιίιδ᾽. --- δγᾶβγο ναυγὰ] λόγον; βνᾶβυο 
ΔΙ ΠΟΘΙ ΚΟΥ Ζυδαίζ; ΘΌΘΠδ0 ἢ τς Απρ ΑἸηῃταύ (αὖ νουθυπη᾽, 



538 ΤΙ ΤΠΘΘΒΔΙ ΟΠ μον ΤΙ. 

θαπάδηβ. πηΐθ πη Δ η 85 ἃὖ τιη5 γαῦγ ἃ ΠΔΈ ΒΘ Π8 15. ΟἿ Ρ5. ἀπα- 
ΠΘΠ.Ὲ}Ρ ἢἰ 5γάΆϑυ6 γΔ.) ἃ ΤἸὩΔΠηΘ., ἃἷς, ϑύαβϑυα ᾿ἰϑῦ Βα) θα, νααγᾷ 

Θ.Ρ5, Ραῦθὶ 181} νϑαυ Κορ ἴπ 1.18, 7.261 ρα 61}. 14 118 

ἅπΚ σ ] ΘΙ ΚΟΙ ἀΔ5. γα ΡῈ}. ὈΓΟΡΙ] 5, ΔΙ ΚΑ] ΘΘ]Οη. σα} 5. Ραΐϊπὶ 

γἰβαη ἀ6ῖπὶ ἴῃ [πἀαϊὰ ἴῃ Χυϊδίαιι 1658. ππίθ βΡαύα, ϑ81η0 γαῃ- 

ΠῈΡ 788} 7185 ΠΤ) ᾿Ἰχγαγ αι 1ΠΚΠΠ]ΔΠ, βνᾶϑγ 6 80} γ6 15 ἔγἃΠ| 

᾿πἀαῖπηι, [ 1ὅ βᾶδῖθὶ 141} {γα α]1 πὰ ἀϑαθιησῃ [Θϑπἃ 18} 5υθϑα 1 

Ῥτδαΐθῦμπ)., 1 ὑπ8 ἔνθ Κα 18} οΡα πὶ ΟὩ] ΘΙ ΚΠ 85 18} 

ὉΠ] ῖγὴ ΤΠ] ΠΠ8 ΠῚ ΔΠἀΔΠΘΙρᾶΠη5 5πα, 16. γϑυ]δπάδηβ τππ8 ἀὰ 
Ρ᾽πάομ το] οἱ οὩΠ]ϑα] πα, ἃΚοὶ ἀπ π5ΓὉ]]ΠΠ8ἃπ βθῖηο5 ἴτἃ- 

γΔΠ ἢ 1η5. 5] θη. Δ ΡΡᾶΠ 5Π811} ἃπὰ 1Π58 Πα 15 σΡ8. ἀπᾷ ἃπα!. 

δ -- 2 (8) 17 ΑΡΡᾶμῃ νϑὶβ, ὈγΟρη]α5, σϑαπϑη 14] ἃ 12Ὺ15 ἀα τηρ]ἃ 
᾿ν 6 1105. Δ Πα νΔ 11) Π] Παϊτ πη, πΐαγαϑϑαι ΒΗ] 1 ἀ ΘΠ Δ ΔΕΙΡῚ 

’ὔ Ὗ “« “ « »-- - 

παραλαβόντες λόγον ἀχοῆς παρ᾽ ἡμῶν τοῦ ϑεοῦ ἐδέξασϑε 
Ψ ’ 5 ᾽ ΡΥ - 

οὐ λόγον ανϑρώπων, ἀλλὰ, χαϑώς ἔστιν ἁληϑῶς, λόγον 
»Ἥ .« Ἀ - 5 “ο »Ἥ- ,’ὔ ΓΜ » 

ϑεοῦ, ὃς καὶ ἐνεργεῖται ἕν ὑμῖν τοῖς στιστευουσιν. 14 ὑμεῖς 
Ν Ν Ν] ἥν 7 ; -“- 2 με - “ 

γὰρ μιμηταὶ ἐγενηϑητε, ἀδελφοί, τῶν ἐχχλησιῶν τοῦ ϑεοῦ 
- “ -» ἊΝ “-“ 2 ὔ Η] ἣ- ὄπ ) “-- ἴω .Ν ᾿] Ἀ 

τῶν οὐσῶν ἕν τῇ Ιουδαίᾳ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ὃτε τὰ αὐτὰ 
5 "ἄν Ν ς - ξ Ν - Ἅ , - Ν ᾿ 

δάϑεις χαὶ ὑμεῖς ὑττὺ τῶν ἰδίων συμφυλετῶν, χαϑὼς χαὶ 
3 -“- ᾿] ᾿κὦ ν ,ὔ Ὁ} 

αὐτοὶ ὑτιὸ τῶν Ιουδαίων, 15 τῶν χαὶ τὸν χύριον αἡτοχτει- 
’ “-“- Ν κ ’ - 

νάντων Ἰησοῦν χαὶ τοὺς ἰδίους ττροφήτας, χαὶ ἡμᾶς ἐχδιω- 
“ἢ Ν -» Χ 2 » 2 

ξάντων χαὶ ϑεῷ μὴ ἀρεσχόντων χαὶ τιᾶσιν ἀνϑρώτιοις ἔναν- 
’ὔ ἥν - ,ὔ »-- ᾿ - 

τίων, 106 χωλυόντων ἡμᾶς τοῖς ἔϑνεσιν λαλῆσαι, ἵνα σωϑῶ- 
ΙῚ Ἀ υ “ ᾽ - Ν , ’ 

σιν, εἰς τὸ ἀνατιληρῶσαι αὐτῶν τὰς ἁμαρτίας ττάντοτε. 
" { Ἂν ς ΒῚ Ν ς τ Ν ω { - γ ’ 

ἐρρϑασεν δὲ ἐγι᾽ αὐτοὺς ἢ ὀργὴ τοῦ ϑεοὺ εἰς τέλος. 
ς - ν )ς ) ) γῷ 

11 Ἡμεῖς δέ, αδελφοί, αὐτορφανισϑέντες ἀφ᾽’ ὑμῶν 
Ν Ν ’ Ἷ ) ν 7 γ ἢ 

σρὸς χαιρὸν ὥρας τιροσώτιῳ οὐ καρδίᾳ, τιερισσοτέρως ἑσττου-- 
«Ὕ Ὕ - - ΒῚ ’ 

δάσαμεν τὸ πρόσωπον ὑμῶν ἰδεῖν ἐν στολλῆ ἐπιϑυμέᾳ. 

10 αἰοὶ Β, 1616 Ὀο1 61). 17 σααϊπαηδιαδαὶ Β, σοί Ὀρρδβίχοι, 
Ἤρσγπο οἴπο ρυυπά σδαϊπαϊ δὶ ΒΟ ΠΥ ΘΙ Θαι, Ὑρ]. σι δ. ΧΙΥ͂, 4 πηὰ 1,. ΜΘΥΟΥ 
Ῥ. 420. ἢ. 225, ἰζνᾶγ, Β []180ἢ 1ζναυᾶ, 

14. ᾿ναγολ) δίων, Ὑόγρὶ, 78. ΤΙ], 18. 1.0. ΥἹ,. 41, Ἐρῖ: ἀν 28. 
- Ὑ0158] αὐτοί, παοῦ ΔΙΓΟΥ ΔΒ] θριπρ, ΘΌΘΠ50. ΛΗ ΥΒύ .Π0Ὸ05 1ρΡ51᾿; 8180 

νοστηυύού ΔΙΑββτπα πη 1110 ἀπτοομύ οἷσ. 1 βυθβϑαίμ} τοὺς Ἰδίους Π)58 ἘΞΚΊ, 
--- πχρύς. --- Ζὰ ραϊφΙΚαπάδη8 οΥὐρη 26 5]Ππ4 ἃ1τ|5 ἄθπι [Ὁ]ροη θη. 16 861] 
σαροβούζί, οὔποθ οὐβί ΟΠ] θη. στιηά, -- 5η81}} δπαᾶὰ τϊῦ δηροῃβηρίοπι 

ἰ ἊΝ, ἀα58. 5101} πὶϊύ Ἀρθᾶπ νουθιπᾶθῦ, 'πῖθ πὶ 10 (1Ρ [οβὰβ φαρυ})} --- ρ1}8] 
τοῦ ϑεοῦ ΘΕΕΟ τὖ νῷ Διηργϑί --- [0}]0. 



1 ΤΠΘββδ μον 1Π|. ὅ99 

. ἾΧΥΆΙ σα βαϊ να. ἴῃ ΤΠ ΡΠ [ἰαδίαιι. 18 αηΐο νυ] θά 1) 
αἰχπὰι αὐ ἰχνὶβ. ἱκ γα] ϊβ Ῥαν]ὰ5. ἴδ αἰπαιητηὰ 5᾽πρὰ 8} 
ἔγαῖτη, ἴ8}} ἃηδ] αὐ ἀἢ8 βαΐαπα. 19 νὰ ἃὰκ ἰδῦ πηϑαϊὰ 

Υ6η5 Δῖρβὰι [ἈΠ 05. ἀἰρΡθαι νὰὶρ5 Ὠνο]] 05... ἡἰὰ 18 ἴθ ἃπάᾶ- 

γαϊνθ)]α ΤΥ} 15. πμΒαΥ 5. [6518 ΧΥΙδῦαϑ ἴῃ 15. απ ὃ 20. 1118 

. ΔῈ Κ 5} σαϊρι8 ἀμδαν 18} [Δ Π6}8. 

ΠΙ. 1 Τὰ Ρὶχθὶ 1ὰ πὶ ἀβρυϊαιάδηβ βαμδη 8. φα]Θ Κα (ἃ Ἰαϊκι]ο 

ἘΠΕ οἱ ΟΠ Ραμα νϑϑοίμηα π᾿ ΑΡϑίμπὶ ἃἰμὰϊ, 2. ἃ ᾿ηϑδπα]- 

ἀθάσππη ΤΟΙ βαϊα., ὈΥΟΡΥ ἀπϑαγαπα 18} πα θαμ δ ο}Ρ8. ἴῃ 

αἰγασοο])οὴ Χυϊβύαιιβ. οἱ ᾿ἰχν18. σαὐα]ο]αὶ 181} ὈΪ4]41 ὈΪ σι ]αι- 

θοῖη ἰχγαϊα, 2. οἱ πὶ δἰμϑπη ἃἰαρ)]αϊάαι ἴῃ Ραΐϊηι ἀρ ΎΡΟΠΙ. 

51 θὰ η5. ἀπ κ Υὐδὰρ Ραΐοὶ ατι μαμὰ οαϑαύ αὶ 5] πὰ; 4 11} 

ΔῈ Κ Ρᾶῃ νϑϑι ἂὖ ᾿2Υ18, Δα Δ] Θ Ραμ ἰχν1]8 Ραῦθὶ ἃπᾶν} }} 

γὰΒ ὉΠ8 ἦα ΥἹΠΠΔη ἈΟ]ΡΟΒ, βϑγάϑυο 78} γα} 18} ΥἹῸΡ. 

) - -" 2 Χ  “ 
18 διότι ἡϑελήσαμεν ἐλϑεῖν πρὸς ὑμᾶς, ἐγὼ μὲν Παῦλος 

Ἀ ’ , - - , 

καὶ ἅπαξ χαὶ δίς, χαὶ ἐνέχοινεν ἡμᾶς ὃ σατανᾶς. 19 τις 
Ν - ἊΝ ’ Ν γι Ν 

τς γὰρ ἡμῶν ἐλπὶς ἢ χαρὰ ἢ στέφανος χαυχήσεως ἢ οὐχὶ καὶ 
- γ - ἀκ αν - - -- - 2 -᾿ 

ὑμεῖς ἔιισέροσϑεν τοῦ χυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ αὐτοῦ 
, «ς - ,ὔ ἌΣ ς ᾽ς - ἐν: , 

σπιαρουσίᾳ; 20 ὑμεῖς γάρ ἔστε ἡ δόξα ἡμῶν χαὶ ἡ χαρα. 
ν 5 ἐν 

ΠῚ, 1 .]ὸ μηχέτι στέγοντες εὐδοχήσαμεν χαταλειςφϑῆναι, 
, ᾿ 2 

ἐν ᾿““ϑήναις μόνοι, 2. χαὶ ἐπέμιψαμεν Τιμόϑεον, τὸν αδελ- 

«ὸν ἡμῶν χαὶ διάχονον ϑεοῦ ἐν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ, 

ὑμῶν 8. τὸ μηδένα σαίνεσϑαι ἐν ταῖς ϑλίιμψεσιν ταύταις. 

-- 

Η 

κ᾽ Ν Η Φ- « - « , ,ὔ « ᾿ - ’ 

εις το στηῆριξαι τπας χα, γτιαραχαλέσαι, υ7τξ0 τῆς γγι στ ξος 

ὕ ) . ἢ Ὑ ε' γ - , ν " « 
᾿ ΤΩ ΤΩΙ, γκρ οἰδατε ΩΤΙ ΣῈΒ Τοῦτο ὁ ες: 4 ΧΑ , γαρ τὲ 

. Κ᾿ ἄν ΕῚ 
στιρὸς ὑμᾶς ἡμεὲν, σιροελέγομεν ὑμῖν ὅτι μέλλομεν ϑλίβεσϑαι, 

1Π|, 8. σαβαίιααὶ Τρρβίγῦπι, Ηθυπο; Β σαϊάςὶϊὶ, ΟἹ, ταὐᾶδι, Μ8β8- 
τη8}}) 54.016]. 

19. 158{] χυροπούχί, --- π10}] ἢ οὐχὺὴ χαΐ τι ,Οὐου 5618 πιομύ δυο 
1ΠΥ ε5᾽; ροί. ψ16 νρ ΑἸ γϑύ., ποπηθ᾽. 1Π1, 1 1ὰ Πὶ - βᾶπαπιαῖβ] μηζχέτι, 
ὅ υπᾶά Βό. Υ{], 17 πὺῦ 1ὰ πὶ, νϑγρ]. χὰ 1,0. ΧΥν, 19. ἘΠῚ υϑρυ]απάδῃβ 
ογυνατίρί τηδῃ ἈΒΡυ]απάδπι. 2 δὐᾶραμί Β0}8] δικίκονον τοῦ ϑεοῦ ὅῖπ Α 
γπ 9: συνεργὸν τοῦ ϑεοῦ, διάχονον χαὶ συνεργὸν τοῦ ϑεοῦ, διάκονον 
τοῦ ϑεοῖ χαὶ συνεργὸν ἡμῶν. --α- ἰανὶ5 ραίι]ρ]α}} στηρίξαι ὑμῶς, 8. τὰ 
7. Υ, 46. ---- θ14741] παραχαλέσαι. ϑῖα ΑΒΒΠΕῸ ἴὖ τς Λπιρχϑί --- ἔβραν 
καλέσαι ὑμᾶς. ἀ νοβυῃ}] ἦμεν, ἴπ δον ΟΠ ΘΠ Ω͂ΘΥ 506] ]υπρ,. ΐ 

᾿ Ν ̓ ὅ 



540 1 ΤῊ οϑϑ] οη ομου 1Π]. 

ὅ σἀἼΡΡ6 141} 1κ 7 αὶ ΒΡ ]Δ 45. 1ηβϑηα]άα ἀπ αὐκαμηδη σα]αι- 
Βϑΐῃ ἰχγανᾶ,, ἴθ] Δα 0 ὉΒΓ ΔΙ ΓΔΙΒ1 1Ζν 15. 88 {τ ἰβαπθ. 18} 5 ᾶ 6 
γαῖγ αὶ Δ θα θ5 ἀπηβᾶγᾶ. 6 ΔΡΡᾶπ πὰ δ αἰπηδηαϊη ΤοΙμηδα- 

Ραΐϊαι αὖ ὉΠ518 ᾿ἍΠ] [2018 18} σα θ Π8 1 πΠη8 ΡΆ] Δα 61 Π 
(188) ἔπΠλρνὰ ᾿χγαῦᾶ, 18} βαΐθὶ οἝΠΏΪΠΡΙ ἀπϑ8] ΠΔΡαΡ σοῦ 

Β:ηὔθ! ηΠ0 ΘΙ ΓΠ]ΔΠ ΔΒ ὉΠΒ σαΒΔΙΠΥΔΠ 5νᾶβθγ6 80} Ὑ615 1Ζ20]8, 
{7 ᾿πῸ}} 18 σργί βία] 51} πὴ, ὈΓΟΡΙ].5., [τἅπ| 215 ἃπ8 8118] 
ὨΔΈΡΑΙ 181} ΔΟΊΟΠ πηΒΔΙΔΪ 1π ᾿ΖΥ Γ 705 ΟὩ] ΔΕ ΘΙ Πἃ 15, 8. ππὖθ 

881 ΠΌΔΙ, Δ 08] 118 σαδύδηα!]} ἴῃ απ. 9 γα ἃ ἃνὶ- 

1146 ΤηΔΡΊ ἢ π8Ρ01] ἀλη {γ]}1η οἵα ὈῚ 1Χν18. ἃπϑ 8118] ἔφ πθα δὶ 
ῬΊΖΔΙΟΙ [ΟΊ ΠΟμΙ ἴῃ ἰσναγὰ ἴατα ΟΡ ππϑαΙϑηη, 10. παρ 

Ν Ν γ ’ " 2 ν Ὁ ᾿] Ν ᾿ 

χαϑὼς χαὶ ἔγένετο χαὶ οἴδατε. ὅ διὰ τοῦτο χαγὼ μηχέξτι 
“ « -- 

στέγων ἕπεμινα εἰς τὸ γνῶναι τὴν σιίστιν ὑμῶν, μήπως 
“- ΄ ς 

ἐπείρασεν ὑμᾶς ὃ πειράζων χαὶ εἰς κενὸν γένηται ὁ χόπος 
« - .» ἊΝ, ’ ’ ἈΝ ς -Ὁ ) Ε] ς .-᾿ 

ἡμῶν. 6 ἄρτι δὲ ξλθϑόντος Τιμοθέου πρὸς ἡμᾶς ἀφ᾽ ὑμῶν 
2 - Χ , Ξ - 

καὶ εὐαγγελισαμένου ἡμῖν τὴν τείστιν καὶ τὴν ἀγάττην ὑμῶν, 
- ΒῚ . 

καὶ ὅτι μνείαν ἔχετε ἡμῶν ἀγαϑὴν πάντοτε ἐπιττοϑοῦντες 
ἡμᾶς ἰδεῖν χαϑάπερ χαὶ ἡμεῖς ὑμᾶς, 1 διὰ τοῦτο παρε- 
ἐ γ 9. γδελ , Χο Ὁ δι γοη ΦΘΌΝΟΝ ,ὔ - ΤῊΝ ᾿ 91ι 

χλήϑημεν, ἀδελφοί, ἐφ᾽ ὑμῖν ἐπὶ πάσῃ τῇ ἀναάγχῃ χαὶ ϑλί- 
»“» - η “ ! “- Ὡ 

ενει ἡμῶν διὰ τῆς ὑμῶν πίστεως, 8 ὃτι νῦν ζῶμεν, ἐὰν 
-»" ) , ,ὔ 

ὑμεῖς στήχητε ἕν χυρίῳ. 9 τίνα γὰρ εὐχαριστίαν δυνάμεϑα 
-᾿ “- ΄σ-' ’ ΄-“ “-.- τᾷ ’ 

τῷ χυρίῳ ἀνταποδοῦναι. περὶ ὑμῶν ἐπὶ πάσῃ τῇ χαρᾷ ἡ χαί- 
»- “- “ ΄“- Ν Ν 

ρομὲν δι᾿ ὑμᾶς ξισύροσϑεν τοῦ ϑεοῦ ἡμῶν, 10 νυχτὸς καὶ 

ὅ υβρυϊαπᾶθπ, Β ὑϑθυϊαπβΒ. 6 Τοϊπιαιβαῖαι, Β 'Γεοϊπιδιθαῖι. ΝΟΣ 
βϑιδαθοῖπ [610 714} ἴπ Β υπᾶ Ῥοὶ ΟἿ... τπ5 (νοῦ σϑδαι νη) Β, τη515 Ο].. 
5. δαὶ, π800} Οδβίάρ]. ὮθΟΓ ἀθὺ 26116, δύ πδοὸῦ Ὀρρδίγ. πιομύ τπθῆγ ἀδαυί- 
Ἰ]ΟὮῸ ΟΥ̓ ΚΘΗ; 65 βύθπαρ σὰπζ ἸΠΡΘῸ ΟΏΠ]10ἢ {τ γῦγ. 

.....,....-θὖθὖθϑὖΦὖΦΦᾳ8Φ0ΟἼΙὯ-Ἐ-ς-΄“΄π᾿ 6 Ὸ ἷἝἷὍἝ“ἝῖΎη..--  -πτπἨπ|ιοοοπτπᾳΛ,ὲ᾽ὺὧῦστοουςς 

5. πρίαϊίτα}51}] ἐπείρασεν; τυιδίγαϊδαμ. ,γαϊύ οΥ0]ρ νοΥβΠο π᾿ Ξεὸ γοΥ- 
{ἅ γοη᾿, νρῖ. δ 1114, πϑ] θη, ὉΒΌϊ]Δη., ὈδθοΙάδπ αι. ἃ. θ ρ ΠΪΗΡΙ 
ΠΥ ΠΑΡΆΙΡ] μνείαν ἔχετε ἡμῶν ὈΕΒΕΑ, ἔχετε μνείαν ὑμῶν; ἀϊθ σοίὶ- 
8006 ψοχίβίο ὰηρ 6 ἴῃ ἀοῖ νρ Απηθγϑί. 7 πϑιβραὶ 1411 ἃ 6105} τῇ 
ἀνάγκη χαὶ ϑλένψει δῖ.) ΑΒΌΕΕΟ τὸ νρ -- τῇ ϑλίνγει καὶ ἀνάγκῃ. 
9. υδρι]ᾶλη ἰγαυ]π σα} τῷ χυρίῳ ϑεῷ ἀνταποδοῦναι, ΔΟντοἰομοπάθ 
σου βύ Πρ, ΘΌΘΠΒΟ Αταδτδύ σοίοστο ἄοο᾽, ---ὀ γι ῖη ρᾺ Ρ4] τῷ χυρέῳ 
ΠΡΈΟς -- τῷ ϑεῷ; σὰβα δβοϊιοϊηὐὺ βράφοσου Ζυβαίζ χὰ βοὶπ. 



1 Τῇ οΐ μον ΤΥ, 541 

ἴδ ἀαρὰ αἴαγαββαιι Ὀἰα]αμ 8. Οἱ οαβαὶ ῃν ῖτηᾷ ἃηα να ΙΥΡ]8 
ἰχγᾶτα 78} ἀϑύϊα παϊμηἃ νηὶ παϑϑὰ ΘΔ Θ᾽ 18. ̓ Ζγα 1208 ὃ 

11 ΑΡΡὰκ 9110 ρὰΡ ἰὰν αὐδὰ ἀπ88} 18} ἔταπ)α τη1881} ρὶ -- 3. (Β) 

ἴϑϑ8 στα! ἰ]ὰὶ υἱρ ἀπϑαγαπα ἃ ἰχυῖϊθ: 12. ΔΡΡᾶμ [χΥ]8 

ἔγαῦ)α τηὰπαρ]αὶ 18 σᾺΠΟηδὴ οαὐδι])αϊ ἔα ρΥ ἃ 1 1Ζ 18. 1580 

δ ΔΠΙ]ΔΠ5, βνάθυθ 18} ΥΘῚΒ ἴῃ ἰζγῖθ, 18 ἀὰ ὑπ]ρίαη ἢα]ν- 

ἴοπὰ ἰζγαγα παι ποηὰ ἴῃ γ ΘΙ θαὶ ἴασαι οαρὰ 4} αὐίη ππ- 

Βα τ ΤηΤηἃ ἴῃ ατηὰ {γα} 15. ἀΠΒαΥ 15 [651}18 ΧΥΙβύδΒ τ] ὉΠ] 1ηὶ 

Ραΐτη υϑὶ μη 561 811]. 

ΤΥ, 1 Ῥᾶππὰ ππι, ὈΙΌΡΥ]5., ἀπαμδιϊθαπι ὈΪαΔῚ ἰζν15 18} ἃ --- 4 (Β) 

ὈΙα]ατὰ ἴῃ ἔγαῦ]η Ἰοϑαᾶ,, οἱ, βυάθυθ ὩΠαΠΘΗ.ῈΡ αὖ τπη8 ναϊγὰ 

ἡμέρας ὑπερεχπερισσοῦ δεόμενοι εἰς τὸ ἰδεῖν ὑμῶν τὸ πρόοσ- 
ι 

Ν τ τς ’ -᾿ - 

ὠττον χαὶ χαταρτίσαι τὰ ὑστερήματα τῆς πίστεως ὑμῶν; 
2 

ΔΤ ΟΝ ς Ν - ͵ 

11 Αὐτὸς δὲ ὃ ϑεὸς καὶ πατὴρ ἡμῶν καὶ ὃ κύριος 0 Ὧξ 
ς - ᾿Ὶ - ,ὔ Ν ς Ν ς - ξ - ς -- 

᾽ ἡμῶν Ιησοὺς χατευϑύναι τὴν οδὸν ἡμῶν πρὸς ὑμᾶς. 12 ὑμᾶς 
᾿ Ν - 2 5 2 

ι δὲ ὃ χύριος “τλεονάσαι χαὶ περισσεύσαι τῇ ἀγάπῃ εἰς ἀλλή- 
Ν Ύ ’ὔ - - 

᾿ λους χαὶ εἰς πάντας, χαϑάττερ χαὶ ἡμεῖς εἰς ὑμᾶς, 18 εἰς 
ἣν Ἀ .- Ν ς - 7 ,ὔ 

τὸ στηρίξαι τὰς χαρδίας ὑμῶν ἀμέμτιτους ἐν ἁγιωσύνῃ ἔμ- 
- -“ ἣ; Ἀ οὖν “Ὁ οι 

προσϑὲν τοῦ ϑεοῦ χαὶ πατρὸς ἡμῶν ἐν τῇ παρουσίᾳ τοῦ 
- ) - - - Ν - 2 - 

χυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ πάντων τῶν ἁγίων αὐτοῦ. 
ΐ “ 

Ἀ ἼΣ Ψ - - 

ος ΤΥ̓Ὶ “οιπὸν οὖν, ἀδελφοί, ἐρωτῶμεν ὑμᾶς καὶ παρα- 

χαλοῦμεν ἐν χυρίῳ ᾿Ιησοῦ, ἵνα, χαϑὼς “ταρελάβετε τπιαρ᾽ ἡμῶν 

...τ...΄΄΄΄ἷἝἷ΄ΡϑΠΣ΄΄΄΄Πὖ6πΠ-Π5π-πΠπ-Ππ-ΠρΠ5Ὸ5ρ“Π΄ΠρΡὖΠΠ΄5΄Π΄΄Πι͵΄΄ὃ͵Θ.. πττπο πο ---- -- - --- ὦ -- - ----Ὁ-ς-ς--ς--.- -ος--- - γ 

11 Ιοβϑὰβ Β (πῖθ ΑΒΠ3 46 νρῖῦ ΑἸλθΥΒ0), πίοῃ [6818 Χυϊδίυβ (61)). 
12 τίαρνα Β, πιομύ ἔαρναὶ (61,), 18. υϑέαϊτπομα Β, πιομέ υπίδἰτῖποπᾶ, 
5, τὰὸὶ ῬΠΉ, ΤΠ, 6: 

᾿. 10 ἀπάγειν β]α ἱζγασὰ}] ὑμῶν τὸ πρόσωπον, ἄθγ μὶυταὶ, νι 81} νοὰ 
᾿ ΤΠΘΏΤΘΥΕΠ ῬΕΥΒΟΠΘ 416 τϑᾶρ 18(. ἴοι. 16 σψοτγίβίθιπιηο 5, Ζῃ Μί, ΥΠ|, 8 ; 

ΔΘ τρ Ατηδυϑύ Απρ, ἰαοΐθιη γοβϑίσατη᾽, 12 φῬΠΟΝ πη ραίαι]αϊ ἔαρ γα] 
περισσεύσαι τῇ ἀγάπῃ, νῷ ,απᾶατο ἔαοϊαί οατγ!αἰοπι᾽. --- 41184Π8} εἰς 
πιώντας, εἰς ἴθ], γρῖ. 10. ΧΙ͂Υ, 21. 18 παϊτίοπα ἰΖγαγὰ}] τὰς χαρϑέας 
ὑμῶν ΕΞ τὸ νρ --- ὑμῶν τὰς χαρϑίας. --- -Χτϊβίαιβ] Χριστοῦ ἘΘΤ,ἔρ 
Υρ Ατηρτϑύ --- ἔθ], --- βοϊπαϊπ)} αὐτοῦ, τοβοχίνιτη, νγ6 11 [6808 Χυιβίιβ 

ν᾽ 5 ήοοὐ ἀεν παπα]απρ' (αππη4) ἰδ. ΙΥ, 1 Ῥαηπὰ] λοιπόν; ᾿ἀαϊάν 11 Ὁ, 
“' ἜΠΕΡ 11 ΦῬαία Δ Ρ5ε. γρῖ. ἘρΕπ Ὑ1,.10. ῬΈΏΠΡ ῚΥ, 8.11 ΤῊ; ΤΠἠἧῚ Δ ΤΥ ἘΞ 

᾿ ἀπαμαϊίαιη 1441] ἐρωτῶμεν, 5. χὰ ΗΒ, Χ, 18. --- 61] ἕνα ΒΡΊΈΠΕΟ τα 
ΥΩ Ατηργβί --- {6 810. --- βγαβυθ 1845} σὰ ΡΡ1Ρ} χαϑὼς χαὶ περιπατεῖτε ϑϊπ 

ς ἈΑΒΌΤΕΞΕΟ τἰ γρῦῦ Αὐαθχϑε --- (6810 ἴῃ ὈΡΕΞΚΤΙ,. --- 164} ραδικαὶρ πη818] 
ἵνα περισσεύητε μᾶλλον; 5ιαἴ ἀθ85. ψιθ4οιπο]ίθι ἕνα ϑἰθ μέ ἴα (σι πιαὶβ 
Ὑ ΠΟΘΙ τηθ τ), 
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ΒΚ} σάροδῃ 18} ΘΔ] ΘΙΚαΠ οαρΡὰ, βϑνάθυθ 18} σαροῚΡ, Ἰ8Δἢ 
σαδα Καῖ τπηαῖβΒ. 2. Υἱδαρ δικΚ ΠγΔΙ1]05 ἈΠΑΡΙΒη]η5 αὐρθθ 
2018 β817}} ἔγαθ]δη [Ιθ8ὰ Χυϊδῦα. 8. βαΐα δκΚ ἰϑὺ υ11]ὰ ρΡ 8, 
γ ἢ ]θὰ ᾿ζγαγᾶ., Θ᾽ ΘΠ Δ ΌΔ1Ρ 1115 ἂἵ ΚαΙΠηαθθαα, 4 οἱ υἱῦ 

Πγδ}}1Ζ ἢ} ̓ἰσγαϊα οαϑία! ἀ 561 Καθ 1η ὙΠ ρα] 18} 5Υ6}1Ρ 8], 

ὅ πὶ ἴῃ ΘΙ ΠΘ1η ᾿αϑύϑιιϑ 5υᾶθυθ 18} ΡΙ 05. ΡΟΖΘῚ πὶ απ η 

ΟἿΡ, 0. οἱ ἔνθ Πἰ πγρασοδὶ Π1Π ὈΠ]Π0 ἴῃ [018 ὈγΟΡαΐ 

Β6Ιηδηδ, πηΐθ [ταν 5. ἔγαθ]α, ἰδῦ 81181Ζ6, ϑνᾶβυθ 18} [48- 
ΓΔ]ΘΡΏ ἰχνβ 78} γοϊγοαϊἀθάθπμη. Ὁ ππΐθ ἢ ἰαροάα {18 

ΟΡ ἅὰ ἀπηγϑῖηθὰϊ ἃκ ἴῃ σϑῖ Πρ. 8. πη} ΡῚΒ πὰ 886] πἴ- 

Ἐν ῥἂν -" Ὁ - - Ἂ Υ - ΟἿ Ἃ Ν 

τὸ τιῶς δεῖ ὑμᾶς πτεριπτατεῖν χαὶ ἀρέσχειν ϑεῷ, χαϑὼς χαὶ 
ἘΦ ,ὔ - Ψἤ, 

χιεριττατεῖτε, ἵνα πιερισσεύητε μᾶλλον. 32 οἴδατε γὰρ τίνας 
, Ὁ. ἘΞ ᾿ ἐν πον 

“παραγγελίας παρεδώχαμεν ὑμῖν διὰ τοῦ χυρίου ]ησοῦ Χρι- 
-- ΄- Ψ πν -““ ς « 

στοῦ. 8 τοῦτο γὰρ ἔστιν ϑέλημα τοῦ ϑεοῖ, ὃ ἁγιασμὸς 
« - γ ’, ἣν ἃ “ἢ βὰ Ἄ, ο- , υ ’ ε! 

ὑμῶν, ἀπέχεσϑαι ὑμᾶς αὐτὸ τῆς πορνείας, 4 εἰδέναι ἕχα- 
- Ν « -- Ὁ 5 ς -- ᾿ - Α 

στον χεᾶσϑαι τὸ ἑαυτοῦ σχεῦος ἕν ἁγιασμῷ χαὶ τιμῇ, ὅ μὴ 
γ δε )} ’ Ψὴν Ν Ἁ Ὑὕὔ᾽ Ν ἫΝ ἢ ΄ 

ἐν τάϑει ἐπιϑυμίας χαϑατερ χαὶ τὰ ἔϑνη τὰ μὴ ξδιδότα. 
Ἀ { ἿΛ Ν ΝΥ Ἔ ξ ’ Ν τ ἴα Ύ ᾿ἄτδα 

τὸν ϑεῦὸν, ὁ τὸ μὴ ὑπερβαίνειν χαὶ σιλξονεχτεῖν ὃν τῷ 
, Ν 2 Ν Ε] -- ,ὔ ΒΡ ΕΕῚ ς Α Ν 

σιράγματι τὸν αδελφὸν αὐτοῦ, διότι ἔχδιχος 0 χύριος σπξρὲ 
ς - 

σιάντων τούτων, χαϑὼς χαὶ προείπαμεν ὑμῖν καὶ διεμαρτυ- 
΄ { ᾿ Ν Ὑ τ ς » ς Ν ἘΠΊΡΑ 2 , 

ράμεϑα. 1 οὐ γὰρ ἔχαλεσεν ἡμᾶς ὁ ϑεὸς πὶ ἀχαϑάρσιᾳ 
2 Ν γ: «ς -- Ὡ .3 2 ς - ) ,ὕ 

ἀλλὰ ἐν ἁγιασμῷ. 8 τοιγαροῦν ὁ ἀϑετῶν οὐχ ἄνϑρωττον 

Ὁ Ὦγαυ]ο5. μαὺ ψΔΠΥΒΟ οἰ π]ῖοῖ Β, γαΐϊχοβ 61. 8. Καϊκίπαββαι Β, 
πῖομύ Καὶ κι παββαὺβ (6 1.). ὅ ραϊγποὶη δύ γὰ ΒΥβΟ Θ᾽ 110}. Β, πιοηῦ ραϊνιιπ]ὰ 
(61,)). 06. Ὀϊδαϊμο ἴῃ ἰο]ὰ ρ]αυθὲ Ὁρρϑίχ. βοθβοη σὰ μᾶρθῃ, ΟἿ, ὈἰΐαΙῃ.... 
ἘΛ: νεϊνοἀϊάοάστη μας Β νοϊνοάθάθιη, 1 ἀπίθ πὶ Π, πίομῦ πὶ ἂδἷκ (61). 
ἄτι Ἀπ γαῖπῖθαὶ ΒΒ. πίομῦ ἴῃ ἀΠΏγαΙηΙρα ΟΙ,, θυ μρὺ ἴῃ ἄθη Αἀαθπαᾶ. 
ἴθ νϑῖμρα ΒΒ, ποῦ ἅτ νοὶ ῖβραὶ (61,)). Ὑ]ΙΘΙ]ΟΙΟ ΙΓ δὲ ἴῃ. γϑῖῃ]ραΐὶ Ζιὶ 
ΒΟΏτΘΙ θη, ἀα ᾿πῸὮἢ [Ο]ρῚ, 

2. αὐροθυμ} παρεδώχαμεν Ὠ1ΤΕΘ --- ἐδώχαμεν. --- Χεϊβία}) Χρι- 
στόν Θ΄ --- (0 }0, 4 ραβίαϊάδῃ βοῖπ 8] χτᾶσϑαι τὸ ἑαυτοῦ σχεῦος 
ΘΕῸ ἀδρ --- τὸ ἑαυτοῦ σχεῦος χτἄσϑαι. ὕμνου σχεῦος (Ὀ]Π0ΠΙοο θ6- 
χοιομηαηρ; 465. γ61068) 5. 46 ΝΥ οἰίο. Ὁ οἱ ᾿ινὰβ πὶ υΐασραρραὶ} τὸ μὴ 
ὑπερβαίνειν, ἀὐυβᾶταοῖκ 16 ἴδ Ὑρ᾽ ,αὐ π 118. Βα ρου ρτοαϊαίασ. ΑἼΟᾺ ἀὰ8 

[οἹρομπᾶρ αἷμ χαΐ ἴθ ,πραιθ᾽ ἄον νβ΄, --- 180] συροϑοίφι, --- 1116] περὶ 
σιάντων τούτων, Ὑρ' ,(α πἰβ8. οπιηἰθιι5᾽, γανοιίαπβ δῦ δι βία πεν υἱπᾶ 

τορίοτ ἄθη μϑηϊν (ἀαρορον 11 Ο, Χ, 6. ἀπ {τανθιίϑη. 411 ταν αιβοῖμο), 
ΑὐΠΆ]Π]οπα ἰδὲ ἀα5. Τθ θα νοι τούτων, ἀδιιοι Μαββιμᾶππ., θῖΖθ 8]1αϊΖθ᾽. 



ἌΝ ᾿ς 1 ὙΠοβϑδι πίθον ΤΥ͂. ὅ48 

ὈΥΪΚῚΡ., πὶ ππὰπῃ αΓΡΥΪΚὶΡ ἃκΚ σαβα, 8861 σὰ Δησδη ΘΙ ΠδΔ ηἃ 

γοῖδαπα ἰζγῖβ. 9. ἈΡΡὰπ Ὀΐ ὈγΟΡΥαΠαθοι. αἱ βααγθπ) ΠΊ6]]8 1 

ἰχυῖβ: ἀπΐο 5] ΡΒ. ἴὰ8 αὖ σαθὰ τ] αἰδιαὶ 5180 ἀπ {Π]]0ὴ 

ἰχγὶβ τηΐϊβδβο. 10 18} ἃὰκ ἰδ}}} Ραΐα ἴῃ ΔΠ]Δη5. ὈΙΟΡΙΠΒ ἴῃ 
ΑἰἸαὶ Μακίαοπαὶ. ἈΡΡᾶμ Ὀ᾽α]ατη ἰχυῖβ, ὈΥΟΡΙ]α5, Ὀϊδακηδῃ 

γδβ 11 ἰὰ Ὀ᾽ΔΥ 1 7] 8) ὩΠΆΒΙ]Δη. 18}} ὕαι7)α βϑυθϑὰ 18} 

γαθγ Κῆαη. Παπάπμη ἰχγαγαῖη, 5ύαθυθ 8} 2018 ΠΡ. ΈΠΠΙ, 
19. οἱ σαροιὶθ σα μα θα ἀὰ Ραΐμι βαϊθὶ πὐὰ 5114 18} πὶ ἃ Π15- 

᾿πῃ ἢν18 ΡΔΌΥθΟΙΡ. 
18 ΑΡΡᾶμ πὶ υἱ]θίγηδ 2 Ὺ 8 ΠΥ ΘΙΒᾶΠ5, ὈΓΟΡΙ] 8, ὈΪ ΡΒ ὁ --- ὅ (Β) 

ἀΠΔΒΙΘΡΔΠἀΔΠ5, δἱ πὶ ΒΔΌΣΡᾺΡ 506 ΡὰΪ ΔΗΡαγαὶ, ΡαΪθὶ πἱ Πᾶ- 

Ρ] - ᾿] Ἀ Ν Ν Ν , Ν - 2 - Ν ο 

ἀϑετεῖ αλλὰ τὸν ϑεὸν τὸν δοντα τὸ πνεῦμα αὐτοῦ τὸ αἀγιον 
υ δεῖν ῳ Ν Ν - ν ’ 2 , Ὕ ΄ 

εἰς ὑμᾶς. 9 περὶ δὲ τῆς φιλαδελφίας οὐ χρείαν ἔχομεν γρα- 

φειν ὑμῖν" αὐτοὶ γὰρ ὑμεῖς ϑεοδίδαχτοί ἐστε εἰς τὸ ἀγατιᾶν 
2 , Ν Ν - ο δον ΩΣ υ ΄ Ν 2 

ὟΝ ἀλλήλους. 10 χαὶ γὰρ στοιεῖτε αὐτὸ εἰς πάντας τοὺς ἀδελ-- 
ν Ν ΩΣ ο! - , ; - υτε - ) , 

τις φοὺς ἐν ὅλῃ τῇ "Π]Παχεδονίᾳ. τεταραχαλοῦμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοι, 

περισσεύειν μᾶλλον 11 χαὶ φιλοτιμεῖσϑαι ἡσυχάζειν χαὶ 
πράσσειν τὰ ἴδια χαὶ ἐργάζεσϑαι ταῖς χερσὶν ὑμῶν, χαϑὼς 

" -ν ων 2 

ο΄ χαὲ ὑμῖν παρηγγείλαμεν, 12 ἵνα περιπατῆτε εὐσχημόνως 
ἈΝ - Ν 

Ἶ σρὸς τοὺς ἔξω χαὶ μηδενὸς χρείαν ἔχητε. 
τ 2 ΄ῳ « τῳ 

ἢ 13 Οὐ ϑέλομεν δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, τιερὶ τῶν 
χεχοιμημένων, ἵνα μὴ λυπῆσϑε χαϑὼς χαὶ οἱ λοιποὶ οἱ μὴ 

11 ἈπΑΒΙΪ.π ΒΒ, πιομύ ἃπᾶη8] (61), γρὶ]. Μο. ΤΥ, 39. 18. ὈγοβΥ]18, 
Ῥ τορι. 

8 5861 σαί] τὸν δόντα Αἀς Αταργβέ Δυρ --- τὸν χαὶ δόντα (δε- 
δόντα). --- ἴ2015] εἷς ὑμᾶς --- εἷς ἡμῶς Αἴ γρδὶ Ατπιθτβί. 9. Ὀσγοβυι]ροπ] 
5. 2.ὰ Βδ. ΧΗ, 10. --- ὀ Ἀβαυγθαπ)} χρείαν ἔχομεν Ὁ1ΕΟ 10 γρ Αιαθτϑὺ --- 
χρείαν ἔχετε. 10 Ῥίαυκηδῃ] περισσεύειν, » 2 ΖΌΠΟΠΠΙΘα,; ἀαρθρθπ. ΟΌΘΝ 1 
σαδῦκαιν , 6585 ΠΤ ΠΟΟΘῚ τη6 8 γ {ποί᾽. 11 δπαπάμπι}] ταῖς χερσίν ΒΡ1ΕῸ 
βίης τ Υβ Ατθυβῦ -- ταῖς ἰδίαις χερσίν. --- ΒΥΆΒΥΘ 7118] χαϑὼς καὶ 1, 
-- χαϑώς; ἄσοι 1, ἢ νυβ παρηγγείλαμεν ὑμῖν. 12 Ραΐπι Ραϊοὶ πὖᾶ 5ἰπάᾷ]} 
τοὺς ἔξω, ὉπΊΒΟΠΤΘΙ θ ρ΄, 16 ἴῃ 1 γρ ,608 611 ΟΣ] δαηδ᾽, νρ]. 0]. ῬΝ δ 
ἀὰ Ῥαΐπι υἵὰ τι. ἃ. -- πὶ Δ΄ ΠΙ ΒΒ πῃ ᾿Υ]5] μηδενός, Ὦνῖβ π80}} νρὶ “πε΄ 
ἩΠ]αυ]ἃ ἀοβι θυ ὃ 18 ἀμγοἰβα 8] ἀγνοεῖν, νρὶ. 1 Ὁ. Χ, 1. Βδ. ΧΙ, 25. 
-- βδῃ8 ἀπΔΒ]Θραπάδ 18] τῶν χεχοιμημένων, ἀαροροι 14 βᾶπβ βαϊθὶ δπᾶ- 
βεϊβίθριπ τοὺς κουμηϑέντας, ΘΌΘηΒο 1 Ὑρ 18, ἀοΥμη ΠΕ Π}018᾽, 14. ,4υ] 
ἀοττηϊογαπί᾽. --- 5076] χαϑώς, 68 ἴδ] χαί. 



544 1 ΤῊ ΘΒ] ΟΠ σΠΟΥ ΤΥ. 

Ὀαμὰ γθη. 14 πηῦθ 081 ρϑὶδαθ]ατη Ραῦθὶ [6815 σαϑγα!ῦ ἸΔ} 
᾿βϑῦο , 5γὰ 18} ΟΡ Ῥᾷη5. β161 δηδβαῖβ!θραη Ραϊ [681 {ἰπ- 

ΠΡ τἱρ πηπηᾶ. ἰ 1ὅ βαΐαβρ βᾶῃ ᾿ἰχυὶδ αἰρᾶπὶ ἴῃ γαῦχάα ἔσαιι- 

71η8., Ραΐθὶ Υυ6 18 ρὲ] Ραμ αάϑη8 βᾷ] Ὀ1Π|Δ101 44 η5 ἴῃ ααπια ἔγαι- 

115. ΠῚ ὈΙΒηϊναη ἴδ ΡΆΠ8 ΔΠΔΒΙΘραμαδη8, 16 πηΐθ 51108 

ἴταπ]α ἴῃ αἰ ]41, ἴῃ 50Π0η81 δυκαροΊδι5 781}} ᾿ῃ. Ραπδαγηᾶ 

σῸΡ5. 818} αὐδίθιοιρ αἱ πἰμηϊηἃ, 18} ἀδαβαπθ ραὶ ἴθ Χυιϑίδτιι 

τιϑϑίαπαἀδπὰ [ΔῸγΡῖ5, 1 17 βᾶθΡτο Ρβᾷμ γϑὶβ βᾷϊ ᾿ἰθαπάδπϑ Ραὶ 

ΠῚ ΠΔΠἀΔΠ5. 5085. 110 ᾽πὶ ταν ναπαδ ἴῃ Π]]Πτηδτὴ ἀπ ρσαιποῦ- 

π [ταῖ} πη ἴῃ [αἴαιι ; 181} [ΓΗ ]ΟῚΒ. τ} [Πα] πη γα ΡΆΠΙ. 

18 ϑγδθὶ πὶ βγαΐβίθιρ ἸΖΥ15. Τ1580 1η θα] ΠῚ γα 81. 

- 7 

ἔχοντες ἐλπίδα. 14 εἰ γὰρ πιστεύομεν ὅτι ᾿Ιησοῦς ἀπέϑανεν 
Ν ἌΩΣ Ε « Ν 8 { ἈΝ Ἁ 7] Ν - χαὶ ἀνέστη, οὕτως χαὶ ὃ ϑεὸς τοὺς χοιμηϑέντας διὰ τοῦ 

2, - 2) ᾿ αν ὠσῶ [ - Ν γὼ , γ λό ησοῦ ἄξει σὺν αὐτῷ. 1ὅ τοῦτο γὰρ ὑμῖν λέγομεν ἕν λόγῳ 
χυρίου, ὅτι ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ περιλειττόμενοι εἰς τὴν παρ- 

- 2 "ἡ 

ουσίαν τοῦ χυρίου οὐ μὴ φϑάσωμεν τοὺς χοιμηϑέντας, 
10 ὅτε αὐτὸς ὃ χύριος ἕν χελεύσματι, ἐν φωνῇ ἀρχαγγέλου 

δ 2 2 “» « 

χαὶ ἐν σάλπιγγι ϑεοῦ καταβήσεται ἀπ’ οὐρανοῦ, καὶ οἱ 
Ἣν -- 2 -- 2 

γεχροὶ οἱ ἐν Χριστῷ ἀναστήσονται πρῶτον, 11 ἕπειτα 
-“ Ὁ ΄ , 7 - ς 

ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι ἅμα σὺν αὐτοῖς ἀρταγη- 
) - ) 

σόμεϑα ἐν νεφέλαις εἰς ἀτιάντησιν τοῦ χυρίου εἰς ἀέρα" καὶ 
οὕτως πιάντοτε σὺν χυρίῳ ἐσόμεϑα. 18 ὥστε παραχαλεῖτε 
} - ,ὔ ’ 

ἀλλήλους ἕν τοῖς λόγοις τοῦυτοις. 

14 ὝΒΙΡ ΒΒ, πιο ἐϊαμαὶρ (61). 17 πὶ} ἴπὶ Μαββηῖαπα; Β απ 
ἀϊο ὑθυῖρθη πολ ιβροΌΘΥ τὴὶρ ἰτῖπα, Μ1ΠΚάνΠ ΟΠ. ἀπάθτυιμπιρ, ἀϊθ ποὺ γὸπ 
ἄθια ρου βοίζθυ. ἀὐιβρθῆθη ἰζα ΠΏ, 

15. ἴπ απ} εἰς τὴν παρουσίαν, οἱ. , 061 ἄθ᾽ ἀπκαη᾿, ρΎΊΘ6}., 
ν θ18. Ζὰν δηκαηί". 10 ἴῃ παῖ 741} ἐν χελεύσματι, , θοῖτα. οοιππιϑπάονου 
νου]. 1 Οὐ. ΥἹΙῈ, ὁ αἴ τος ἐπεταγή; αἴθ [ο]Ἱρϑιᾶθπ ψουίο βοϊιθῖποη αἷθ 
οὐ Κιδτιιηρ; ἄαχα χὰ θη ]α]ΐθη, --- ἀαιιβᾶμβ Ρβαὶ ἴῃ Χυϊβίαι] οἱ νεχροὶ οἱ ἐν 
Χροισιῷ Βα (ἴ νρ γαὺϊ ἴπ ΟΒσιβύο βιιπι᾽) --- οἱ γεχροὺ ἐν Χρεστῷ. 
11 Ρᾶ1} συρεβοίχε, --- αὶ αἰππαπάδη8) οἱ περελειπόμεγοι --- [011 ἴῃ 
ΕὉ κα. --- [ταυ]π} τοῦ χυρίου --- ΤΙΝῈ ἢ νρ τῷ Χριστῷ. --- ἔτϑιη- 
Υἱρὶ8] πάντοτε. ἀυοῖ 5}. ΥἹ, 84, νευρὶ. Θυπμι αν, ΠῚ ν᾿. 182, 858 
γοτδυβρθῃθπᾶς οὕτως [Θ}]0, 18 βϑγδθὶ πι}] ὥστε, 5. τὰ Βῦ, ΥἹΙ, 4, 

ἱ 

"ραν... ο«ὐὐπμμμμνδ εν, -- 

ἌΧΑΝ 



᾿ Ὑμοκελίσοϊοίοε Υ. δι 

Υ, 1 ΑΡΡᾶπ δὶ Ρὸ βοῖμιβὰ 78}} τηθῖα, ὈΓΟΡΙ] 5, ἱ Ρδαγ- ᾳ -- 6 (Β) 

Ὀὰπὶ οἱ ἰχυὶβ πιϑ]]αϊ πα: 2. ἀπΐθ 511 08 }8 οαρογο γὙἱδαρ Ραΐθὶ 

ἄασα ἔγαυ)πβ 506 Ῥ᾽α8. ἰπ παὺ 5γὰ απη}Ρ. ὃ. Ρὰπ αἰἱβαπὰ 

σαγαὶγρὶ 78} ὑα]ο θα, ΡΠ. ὈΠΥΘΗΙΡΡῸ ἴῃ5. ὈΪαΪπΡ ΤΡ Π δύ 

αγᾶϑυθ 58}. αἸΡαΒαΐζοη, 18} πὶ ἀΠΡΑΡΙ μὰ πΠἃ. 4 ἈΡΡᾶι 188, 

ὈΤΟΡΥΪαΒ. πὶ 51} ἴῃ υἱαῖχα, οἱ 8ἃ ἀδρδ 1218. 506 Ρ΄π05 σαΐα- 

μαϊ: ὅ απἴθ 8]1αἱ 715 5.π} 85 ΠῸΠ Δ 415 5} 78} απ] 5 ἀαρ δ; 

πὶ 5} παριὺβ πὶ τἹαϊχίβ. [ 6 Ρᾶππὰ πὰ πὶ 5]Θρδὶπηὰ 806 βὰϊ 

ΔΏΡαταὶ, ἃΚ νακαῖπηα 18} γαγαὶ 51] τη. 7 πηΐθ Ραϊθὶ 516- 
Ῥαπᾶ, παρῖβ β]θραᾷῃᾷ, 180} βαϊθὶ ἀγιρκαηδὶ γαὶγραπμ, πῃ δ 
ἀγασκαπδὶ γαϊγραπᾶ. [ἰ 8 10 γϑὶβ ἀδρὶ8 Ὑἱβδῃπαδη8 πββιαγαὶ 

᾿ μ !ἷϑν 
Ψψ' 

΄ 

.  ᾳ«ΨΨΌ Υ͂, 1 Περὶ δὲ τῶν χρόνων καὶ τῶν χαιρῶν, ἀδελφοί, 
- , ΩΝ 2 - 

οὐ χρείαν ἔχετε ὑμῖν γράφεσϑαι. 2 αὐτοὶ γὰρ ἀκριβῶς 
οἴδατε ὅτι ἡμέρα χυρίου ὡς χλέπτης ἐν νυκτὶ οὕτως ἔρχεται. 

ΕῚ : ) - 

8. ὅταν λέγωσιν Εἰρήνη καὶ ἀσφάλεια, τότε αἰφνίδιος αὐτοῖς 
ἐφίσταται ὄλεθρος ὥσπερ ἡ ὠδὲν τῇ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ, καὶ 

3 Ἀν ’ ς - , 2 [ 2 9 δι ον , οὐ μὴ ἐχφύγωσιν. 4 ὑμεῖς δέ, ἀδελφοί, οὐκ ἔστε ἕν σχότει, 
ς΄ ἕνα ἣ ἡμέρα ὑμᾶς ὡς κλέπτης καταλάβῃ: ὅ πάντες γὰρ 
ἑ ὑμεῖς υἱοὶ φωτός ἐστε χαὶ υἱοὶ ἡμέρας". οὐκ ἐστὲ νυχτὸς 

Γ 29» , 2) 5. Ν “ ς « , 

οὐδὲ σχότους. 6 ἄρα οὖν μὴ χαϑεύδωμεν ὡς οἱ λοιποί» 

ἀλλὰ γρηγορῶμεν καὶ νήφωμεν. ἴ οἱ γὰρ καϑεύδοντες νυκ- 
τὸς χαϑεύδουσιν, χαὶ οἱ μεϑυσχόμενοι νυχτὸς μεϑύουσιν" 
ἡμεῖς δὲ ἡμέρας ὄντες νήφωμεν, ἐνδυσάμενοι ϑώρακα τηίστεως 

Υ͂, 3 ρἴασγνο Β, πΙομύ ραᾶσρνο (61)). 8. Ὀίαιπῖρ Β, πἰομῦ Ὁ]18580}Ρ 
(ΘἼ,, Ὀογιομερε ἴῃ ἄθη Αἀάθπᾶ8). αἱβδυμαίίοη Β, πίομύ αἰυμαβίοπβ (61). 
- πὶ πιγὰ σοη Οδβερὶ. ἀπᾶ ΟἹ, 415. [6]ο πα ὈθΖθιομπού; Ὀρρϑίγ. μαῦ 68 
ἔτη ἰοχί, βαρί ΔΌῸΥ πἰοηίβ ἀαΥΟΥ ἴπ ἄθη ΔΗΠΊΘΙΪΚ ΠΡ ΘΙ. 5 περίβ, Β 
ΠΆἢΒ. 1 πδηΐβ βἱοραπᾶ, Β υπὰ ΟἹ, παμύ β]θραπά. 8. υϑϑκαναὶ Μδβ88- 
ΤηΔηπ, ΗθρΥπθ; ὑπδκαναὶ Β ππᾶ ΟἿ,, γοχρ]. χὰ 1 Ο. ΧΥ͂, 84. Τ.. Μογοῦ 
Ῥ. 168. παβϑῖπδὶβ Μαββιηᾶηη, ΗρΥΠΘ; ΠδβΒ61Π815 Β ἀπὰ ΟἹ. 

Υ͂, 1 πἱ βαυσθυπ] οὐ χρεέαν ἔχετε; Αὐρυβεϊπαβ: 7 Π0η Ορὰ8 ΒᾶΡ6- 
Ἰ15 ὙΟΡ5. ΒΟΥΙΌΘΙΘ, ΥΘὶ βίουν 4111 οοᾶϊοοθθ Παθθηῦ, πὸπ ΟΡὰΒ ΒαὈθίϊ8. γοὉ 5 ᾿ 
βου"; ΕΟ ἀθρς ΑἸηρτβέ οὐ χρεία ἐστίν. Αυοὰ ἱπὶ Οοὐϊβοιθη βομθὶπῦ υν- ᾿ 
ΒΡΥΪΡΊΙΟΗ ῬαυσθῸΡ σοβίαπᾶθη σὰ μᾶΡοη, ἀδίσ βρυϊομῦ ἀ16 υπηβογοὶ θα ηρ’ 
οἱ πηρϑ]]αΐτηα, 416 πππδερ ΜΓ, 6 ηπ πού ΘΟἢ 561] 4685 5] θούβ βία [ὰπᾶᾷ, 
5. 1Υ,9. 8. Ρδ6η] ὅταν δ΄: ΑΒ Οδοῖρ -- ὅταν γάρ (θέ). ---- Ὀ141πι1}} 
ἐφίσταται --- ΒΟ ἂΘ φανήσεται. 4 588 ἅκαρθ ἴ20713] ἡ ἡμέρα ὑμᾶς --- 
ὑμᾶς ἡ ἡμέρα. ὅ πὶ 510}] οὐχ ἐστέ Ὁ: ΒΘ ἀφοἐρς Απιργαί --- οὐχ ἐσμέν. 
θ 576] ὡς ϑ΄πἴ ΑΒΓ ἃ --- ὡς χαί. 

Βεγηλκατάς, Να]81Α. ϑῦ 
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51} πιὰ, ΘΠ ΔΙ] 41 ὈΓΠΏἾΟ. ΘΔ] ὈΘἰ Παῖθ 8} ἔα ρνοθ [Δ ἢ 
᾿Π]π|ὰἃ ὙΘΠηδΪ ΠδΒΘΙΠδ8, 9. πηΐθ πὶ 88 48 ὉΠ5 ΟΡ ἴῃ ΠδίΪ8, 
ἃΚ ἀἂὰ ρα θΙἀθἰπαὶ ραηϊδύδῖθ ρα] ἔταῦ]δη. ἀπβᾶγᾶπα [688 
Χυϊβῦα, 10 58θὶ ραβυδὶὺ ἴδιιῦ ἀΠ5, οἱ, ἰᾶθ}06 5]θραίπια 8 }}}8 
γα Καίτηδ,, βδηηδη8, ΠῈ1}0 ᾿πηπηὰ 118] πη8. 11 ἰπὰ} Ρ18 Ρταΐϑυθιρ 
1ΖΥ18 ΤηΪ580. 18} {110} ΔΙ Π ΠΥ} 12} ΔΗ ΡδΙ ΔΠΡαΙαΠδ,, 5ΥΆΒΥΘ 

78 ὕδα}}0. 12. ΔΡΡᾶμ Ὀ]α]αΠ 1218, ὈΤΟΡη7.8, Καππδη ΡΠ 
δ Υ θα πἀΔη8 ἴῃ ἰδ 18}: Δ βὑδββ]8 5. ̓ἰχγαγῶπβ ἱπ ἰγδυ]η 
(0811 ἐδ] 2] πἀδη5 1ΖΥ18, 18. 61) ΒΥΘυδῖρ 'ἴῃ5 αἰλταβδδαὰ ἴῃ {{18- 
γὰὶ ἴῃ ὙΔΌΥΒΟΥΪΒ 120, 18} ΘΆΥΔΙΤΡΙ ΠᾶθΔ1Ρ ἴῃ ἰχγῖβ. 14 Ὀϊᾶ- 
7δτηὰΡ βᾶπ 2018, ὈΓΟΡΙ7] 8, ὑδ12]4 10 βᾶπ5 ἀπραίαβϑδη8β, βιαβὺ- 
7810 Ρδπβ ρυὶπαδῇ β]8 5, ἀΒΡα]41}0 Ρ8π8 βἰακαηβ, ἀβὈ 6 βπϑῖσδὶ 

χαὶ ἀγάπης καὶ περιχεφαλαίαν ἐλπίδα σωτηρίας, 9. ὅτι 
οὐχ ἔϑετο ἡμᾶς ὃ ϑεὸς εἰς ὀργὴν ἀλλὰ εἰς ττεριποίησιν σω- 
τηρίας διὰ τοῦ χυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, 10 τοῦ ἀπο- 

ϑανόντος ὑπὲρ ἡμῶν, ἵνα, εἴτε γρηγορῶμεν εἴτε καϑεύδωμεν, 
ἅμα σὺν αὐτῷ ζήσωμεν. 11 διὸ “ταραχαλεῖτε ἀλλήλους καὶ 
οἰκοδομεῖτε εἷς τὸν ἕνα, καϑὼς καὶ ποιεῖτε. 12 ἐρωτῶμεν 
δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, εἰδέναι τοὺς χοπιῶντας ἐν ὑμῖν καὶ 

«προϊσταμένους ὑμῶν ἐν χυρίῳ χαὶ νουϑετοῦντας ὑμᾶς, 
18 ὥστε ἡγεῖσθαι αὐτοὺς ὑττερεχιτερισσῶς ἕν ἀγάπῃ διὰ τὸ 
ἔργον αὐτῶν, καὶ εἰρηνεύετε ἐν ξαυτοῖς. 14 παραχαλοῦμεν 
δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, νουϑετεῖτε τοὺς ἀτάχτους, παραμυϑεῖσϑε 
τοὺς ὀλιγοψύχους, ἀντέχεσϑε τῶν ἀσϑενῶν, μακροϑυμεῖτε 

.»--.--.-.-..-... 

12 ἃτα Β0Ώ]11580 ἰδὲ ἀα8 Οοὐΐβοῆθ ἐγ χαὶ νουϑετοῦντας ὑμᾶς υπᾶ 
ἄν ὥστε τὰ απΐαπρ' γομ 18 δυβρθία!]θπ. 14 Ὀγοβυΐαβ, 1 ὕθοΥ ἀθὺ Ζ61160. 

Φ 

9 ἀὺυ ραίτοϊάθιπαὶ ρπϊβία!8] εἰς περιποίησιν σωτηρίας; 5. πὰ ἘΡΒ. 
Ι, 14. 10 160} 5]οραῖίτια 740}6 γαϊκαῖτια] εἴτε γρηγορῶμεν εἴτε χαϑευ- 
δωμὲν; πδοῖ Οδβίϊρ]. παῦθπ Ἰἄπρθγθ βρυϊθ0. Βδηἀβομυ θη αἴθ ροὐ 8016 
Ιοϑαστί. 11 δἰ ηῃ να ] σὰ ἢ ΔηΡαν Δ Ραγᾶπ8)] εἰς τὸν ἕνα, 5. δ. ΧΙ, ὅ. 
16. ΤΥ͂, 6. 12 Καππὰη] εἰδέναι ,τηϊύ Δομύαπρ' ἸΠΥΘΥ γογαϊθηβίρ οἰπρϑάθηϊς 
βοῖπ᾽, γρ]. 1 Ο, ΧΥ͂Ι, 18 ἐπιγενώσχειν. 18. οἱ βνογδὶθ)] ὥστε ἡγεῖσϑαι 
ἘῸ 1 νρ --- χαὶ ἡγεῖσϑαι; ἄοοῃ! Καππ Ὑυ]]α διιοὴ ἀϊθ ἰθβατέ γὸπ ΒΡ 
ΒΥΤ δΔοίἢ! χαὶ ἡγεῖσϑε νοτρϑίαπᾶθπ Πα θ61. ΄--- 148] χαί πὺν 5᾽1ηἷ --- 081. τ΄ 
-τ πὶ 12ν18] ἔν ἑαυτοῖς ΑΒΌΡΕΚΙ,ἄ6ρ -- ἐν αὐτοῖς (ουπι εἷ8 ἔ γρ). 
14. ρΥἱπα δ γα Β]818} ὀλεγοιψύχους, ἀὰβ ρΥθοι. πᾶ μοῦ. ουῦ ΠΌΤ ΒΙΘΙ. ---ὶ 
ΒΡ01410] ἀντέχεσϑε, ἀπρόπαι, 818 βίπᾶθ ἀνέχεσϑε; οΌθηβο ἀθρ' ϑδαδίϊ-, 
ποίρ᾽, Υβ γ»γ818010106᾽, Απλρχϑύ, ΟΡ Ὁ] πη ηἰ᾽, Υρ]. σὰ Μί. ΥἹ, 2. 
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5171} Ὑἱρτὰ ἅΠ18π8. 15. βα1Πγ}} ᾿θαϊ ἤγὰϑ Ὁ01] ἀπ Ὁ] πὰ 

ΒΥδιμμἃ ὈΒΟΊ δ], ἃἰ Β᾽ηὐθῖηο Βα} 1αἰβύ)α! " τὰ ᾿ΧΥ]8 ΤΪΒ580 
Ἶδῖ γῖρτὰ ἃ11]8π8. 10. 5ἰηΐθίπο ἰἈρΊμΟΡ ἴῃ [γ8}1η, 117 τπ- 

βγϑὶ απ ἀληβ Ὀϊα)]αὶΡ, 18. ἴῃ ΔΙ]Δτημηἃ ἃΥΠαα0 0; Ραῦα ἃὰκ ἰδ 

γἢΠ]ὰ σα Ρ8 ἴῃ Χυϊβίδα. [θ81 ἴῃ ᾿Ζυ1ῖ8. 19. ΔΙΠηΔΠ Ὡἰ Δἴ νρ- 
Ἰαὶρ. 320 ρῥυαυίοίζαμι. πὶ {γα καππθ 1. 21 ἈΡΡᾶΠ 81] ἀβκιιβα!, 

Ραΐοὶ φῸΡ 5:]Δ] ραμαθαὶρθ: 22. αἵ δ] δηπια γαὶμύθ ὉΡΙ]αἶο 
Αἰ ΠΌΔΙ ᾿2γ18. 28 ΡΡδῃ 5110 οἵ σαγαὶγ }} 18 σαν δ] 1218 

ΔΙ]Δ Πα]0 78} ΘΠ] Δηἃ ᾿ἰχγαταπα Δ Π͵η8), 18} βαῖναϊα 78} 1611 

τπιβίαϊ ποθ π΄ ἀστηὰ ἰγ]}1 8 ὈΠΒΔΙΒ [6515 Χυϊδύδαβ σαΐα- 
βίαϊπᾶδα. 24 ὑὐρροῪβ 8861] ἰαβοάαδ ἰζυ]β, 8861] 18} δ}}10. 
20 ὈΥΟΡΙ)α8., ὈΪα]ΑΙΡᾺΡ Ρὰμ 18} ὈΪ ἅπη8. 26 9Ὸ]]α1]} ὈΓΟΡΙΙῊΒ 

πρὸς πάντας. 1 ὅδρᾶτε μή τις καχὸν ἀντὶ χαχοῦ τινι 
ΝῚ - 2 ν ᾽ὔ Ἀ 2 Ν 7 υ 2 ,, Ν 

ἀποδῷ, ἀλλὰ πάντοτε τὸ ἀγαϑὸν διώχετε εἰς ἀλλήλους καὶ 
΄ρω δὲ 

εἰς πάντας. 10 πάντοτε χαίρετε ἐν τῷ χυρίῳ, 11 ἀδια- 

λείπτως προσεύχεσϑε, 18 ἐν παντὶ εὐχαριστεῖτε" τοῦτο γάρ 
- ων 9 - - - 

ἐστιν ϑέλημα ϑεοῦ ἐν Χριστῷ Ιησοῦ εἰς ὑμᾶς. 19 τὸ πνεῦμα 
Ἁ ’ , ἈΝ 5 - , 

μὴ σβέννυτε, 20 προφητείας μὴ ἐξουθϑενεῖτε. 21 σπάαντα 
Ν , ᾿ Ν , ᾿ δεν ἃ Ἁ γ᾽ 

δὲ δοχιμάζετε, τὸ χαλὸν χατέχετε᾽ 22 ἀπὸ παντὸς εἴδους 
- γ ,ὔ 2 Ν Ἁ ς Ν -- Ρ] Η ς , 

πονηροῦ ἀπτέχεσϑε. 28 αὕτος δὲ ὁ ϑεὸς τῆς εἰρήνης αγιασαι 
ς - «ς - Ν [4 ΄ ς - Ἁ - Ν ἐν Ἀ 

ὑμᾶς ὁλοτελεῖς, καὶ ὁλοχληρον ὑμῶν τὸ πνεῦμα καὶ ἢ ψυχὴ 

χαὶ τὸ σῶμα ἀμέμπτως ἐν τῇ παρουσίᾳ τοῦ κυρίου ἡμῶν 
2 - - Ν - - 

Ἰησοῦ Χριστοῦ τηρηϑείη. 24 πιστὸς ὃ χαλῶν ὑμᾶς, ὃς καὶ 
7 2 ’ 7ὔ Ἁ ΑΙ - 2 ’ὔ 

ποιήσει. 20 ἀδελφοί, πτροσεύχεσϑε καὶ περὶ ἡμῶν. 26 ἀσπα- 

15 Ὧπὰ ΟἹ, πὶ ἰοχίθ, Ἰθἄοοῃ σουτηυίού Τιῦρθθ υπᾶ, τὰ Ὀρρϑίχδπι 
6Ί]θβθη μαΐ; τυρὶ]. ΒΟ. ΧΙ, 17. 21 Δ4]1], οἷπ 1 ὕδοι. ἀθὺ 2616. 2422 Μι 
ὉὈΙ]αῖΖσο ἐσιτ Α οἷπ. 28 υβίαϊτίποπα ΑΒ, υπίαϊσίπομπα ΟἿ,. σαΐαβίοϊπαδιι 
ΑΒ, γραϊαβίαιααι. 61,, 

15 τοῖρ᾽ ᾿ἰΖυ]β τηΐ880] εἰς ἀλλήλους δ᾽΄π1 ΑΠΈΡΒΟ Ὁ γρὴ --- χαὺ 
εἷς ἀλλήλους. --- Τα5 φτίθομ. εἰς ᾿ἰϑύ οὐϑῦ ἀυσοι ΤΡ, ἀδηη ἀπτοῦ Ὑἱρτὰ 
σαρθῦθη, Ὑρ]. 9 υπὰ Ζὰ Μί. Υ͂, 28. 160 ἴῃ ἔταυ)]η] ἐν τῷ κυρίῳ Ἐὰ 5 
Ατηργυβύ -- ἔθ] 0. 20 φῥγδυξοίαιη} προφητείας, γοΥ6]. σὰ 1 Ο, ΧΠῚ, 2. 
28 αἸ]απά]ο, 5ονγὶ6 ὅλοτελεῖς, ὩῸΥ ὨΪοΥ. --- βϑηδΊ]ᾶπα ἰσγᾶγαπα ΔὨπιδΠ]} 
ὁλόκληρον ὑμῶν τὸ πνεῦμα γοτθαπα ΥὨ]Η]α τοῦ ραυθῖμαῖ, δηβίαύί 95. 815 
ποιηϊηδίν Ζῦτῃ (ΟἸσοπᾶθη σὰ Ζίθμθη. 24 886] Ἰ8Ρο44] ὁ χαλῶν, 46. ,αυἱ 
γοσαῖ᾽, ΔΡΘΥ Υρ Απηδτβέ ,4ὰὶ γοοαγῖς᾽, νρὶ. 11, 12. 20 ὈΙα]ΔΙΡΡ Ρδ18] 

προσεύχεσθε, ἋΡ Ρᾶπ Ζυροδοίσί. --- 148} χαί Β01 ἀθ --- [θ}10. 

᾿ 95 5 
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Π18Π5 ἱπ σαί ]οπαὶ γϑῖμαὶ. 217 Ὀἰϑνᾶγα ἰΖῪ]8 ἴῃ [γ80]1π οἱ 
ϑϑίσργαϊαδιι 50. δἰριβίαα!θ 81181πὶ βαΐτη γὙϑῖμδπι ὈΓΟΡΙΌΠΙ. 

28 διηδίβ [γ8}1 18 ὉΠΒΑ.15. [65018 ΧΥϊβύδιβ. ΤῊ] 1ΖΥ18. ΔΠΊΘΗ. 

Ν 2 Ν γ ’ὔ τ Ψ 

σασϑε τοὺς ἀδελφοὺς πάντας ἕν φιλήματι ἁγίῳ. 21 ἕνορ- 
,ὔ ΙΕ - , 2 - Ν Ψ Ἂ δι χίζω ὑμᾶς τὸν κύριον ἀναγνωσθῆναι τὴν ἐπιστολὴν πᾶσιν 

τοῖς ἁγίοις ἀδελφοῖς. 28 ἡ χάρις τοῦ χυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ 
Χριστοῦ μεϑ᾽ ὑμῶν. ἀμήν. 

21 αἸϊαῖτα Δ, [6810 ἴπ Β ἀυτοβ γϑύβθθθῃ. 

ο---- -- 

21 σϑὶ μα] ἁγίοις ΑΚΤ, τρ --- [6}10. --- ἀπ|θ}}] ἀμήν Δ 55 ἘΚῚ, 
γρΡ] --- [6]. 



ΞΦὌΥ 

Ὧπ Ῥα βϑα! πποὶ Καὶ τ πὶ «Ὁ. Δηδδίοα οἷν. 

Ι, 1 Ῥαν]ὰβ 8 ΘΙ] θαπα8. Δ} ΤΟΙ Δα βαῖ8. Αἰ] 6510} 
Ῥαἰββα απο Καὶθ 'ῃ σα ρὰ δὐζπ ἀμϑαγδιητηᾶ 184} [γ8]1} [688 

Χυϊδίαι. 2. ἃηδὺβ 1ΖΥ18 18} ρσαγαῖθὶ ἴγαπ] σαΡα αὐὐπ ἀπ88- 

τϑτητηᾶ 8} ἰταυ)η [688 Χυϊϑίαα. 8. Δυ)[οαάοη ΒΙπι τη σιβᾶ 

Βἰπέθῖ πο ἰπ ἰχγατ, ὈΤΟΡΙ]8, 5 Ά8Υ 6 γΑΡ δῦ, ἀπίθ αἷδΥ- 

γΔΠ56ῚΡ σα] Δ Θ᾽ 5 ζυγὰ 18} ΤΠ 8 ρ]} {τα ρνὰ δ᾽ Δ }}12} 

4116 ἰζνᾶγα ἴῃ ἰΖΥΪ5 Π1880,.εῳ 4 5086] Υγ6 158 51108}8 ἴῃ ᾿ΖΥ15 

ἘγΟΡᾶΙη ἴῃ ΔΙ ΚΚ]65]0ΠῚ ρα! Ρ5. [π΄ 501ν1}}18 1Ζγ}18. 18} σα] Δ. 61]- 
Πδἷβ ἴῃ 811 αἰπὴ νυδκΊοπι ἰΖγαγαὶ πη 78} ΔΡΊΟΠῚ ΡΟΖΘῚ ἈΒΡ]Δ1Ρ, 

Πρὸς Θεσσαλονικεῖς β. 
- ᾿ ,ὔ »-Ὁ-ὉΦ 

Ι,1 Παῦλος καὶ Σιλβανὸς χαὶ Τιμόϑεος τῇ ἐχκλησίᾳ 
’, υ «, εὖ «ς “ ν , 2 "»Ὡ 

Θεσσαλονιχέων ἐν ϑεῷ πατρὶ ἡμῶν χαὶ χυρίῳ Ιησοῦ Χρι- 

στῷ. 2. χάρις ὑμῖν χαὶ εἰρήνη ἀπὸ ϑεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ 
χυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. 38. εὐχαριστεῖν ὀφείλομεν τῷ ϑεῷ Ὃ "σοῦ Χριστοῦ. εὐχαριστεῖν ὀφείλομεν τῷ ϑεῷ 

, 4} Ὁ -“ Σ , ν » , γ εὐ « 
πάντοτε περὶ ὑμῶν, ἀδελφοί, καϑὼς ἀξιόν ἐστιν, ὅτι τὕὉπερ- 

-Ὁ ) Ν 

αυξάνει ἡ πίστις ὑμῶν καὶ πλεονάζει ἣ ἀγάπη ἑνὸς ἕχά- 
, ἌΣ ὁ 2 3 , [νι εν" 2 Ν 2 

στου πάντων ὑμῶν εἰς ἀλλήλους, 4 ὡστε ἡμᾶς αὑτοὺς ἕν 
. .υῳωυ 2 "- - “-“  .ν ν »-»“ 

ὑμῖν ἐγχαυχᾶσϑαι ἐν ταῖς ἐχχλησίαις τοῦ ϑεοῦ ὑπὲρ τῆς 
« » -» .- - - - 

ὑπομονῆς ὑμῶν χαὶ πίστεως ἐν πᾶσιν τοῖς διωγμοῖς ὑμῶν 

πῃ Αὶ 1δὲ ΓΒΔ] θη 1, 1 -1Ι, 4. 1Π|,.7---117, 1 Β1, 1--δ, 11, 18 
-ΠΙ, 18 (56}1055), 4150 ἴῃ ΑΒ 1, 1--ὖ, ΠῚ, 17--ΙΓ17, Ὑου]οτθῃ ἰδύ 
ἔνθ θοῦ εἷπ ἔὔπι6]. ὕὐθουβογθ: Α ἀὰ Ῥαϊββαϊδαποίκαυπθῃ Ὁ. 8πώ- 
βίο (ΕΟ ἄρχεται πρὸς Θεσσ. β, υπὰ ΔΒπη]1οἢ 1Ὁ νρὺ)ὴ, Β ἀὰ Ῥεΐβδβ8- 
Ἰδυπεκαίυτη Δηρᾶγα, πῖθ ὅπ ΑΒΚ. 4 ἴῃ ἰδγὶβ ἀ, 12γ15 Β. 

Ι, 1 ΒΠθαπυ5] Σελβανός ΘΈΕΟ ἀο --- Σιλουανός. --- Τοδὰ ΣΧ τΙβίαυ] 
Ἰησοῦ Χοιστῷ --- ῬΕΕΟ ἀδορς Χριστῷ ᾿Ιησοῦ. 2 υπῃβδγϑιηπιὰ)] ἡμῶν 
δῖυ ἈΕΟΚΙ ἔξ νρ Ατηδχβί --- [68], , 



δ0 Π ΤἬΘοϑδ Ομ ΠΟΥ 1. 

ὅ [δῖκη σαγδὶ ἢύα]Ζ08 δύδι08 ΟἼΡ5, ἄπ γΔΙΓΡᾶΠ5 ὈΠΙσΡΠ ἰΖΥ 18 
Ριπἀδηρ γα ]05. οι ρ8, ἴῃ ῥίφοξοὶ 7α},) υὐηῖβρ, 6. βυεβαυν, Ἰαθδὶ 

σαγαι ὐ ἰδὺ αὖ σαρα ὑϑο]]18η ρα] ΟἝΡΙΘΙ Δ ἀλη 1χυ18 ἂρ- 

γρὰ, 17 δ 120]18 σαβγὶ ΒΔ 811). ᾿15118. ΤΡ ὑΠ5., ἴῃ ἃπαΠα]οὶ- 
Π8] [γ8}}1 15 ὉΠ88}15 [0515 δ΄ ΠΙσΉΪΠ81) 1210 ὩΟΟΊ τη τη δ 15 

Ϊθ. 8 1η {πΠΙῚ5 ἸΔΌΠΙΏΟΠ]ΔΙ, ΟἹ θΘΠἸη5 ἔπαγϑὶῦ ἢἰ Καππδηδηη 

ΘᾺΡ 4 πὶ υἱπιδυβ]αη απ αἰναροθ]]0η. ἔγΓΔΌ]1Πη5 ὉΠ58115 [658 

Χγιδίαιϑ, 9. βαϊοὶ ἔγανϑὶὺ δηαπηιηδηα [τ] δῦ ΔΙ ΘΙ ΠΟ [181 
δηαἀν 1} }]α [Δ] 8 18} ἔπη σαϊρᾶὰ τη α!]5 18, 10 ῥΡᾶῃ. 

αἰ] ἀϑηδαμπδη ἴῃ ραΐπι γϑΙ 1 βθ᾽ παῖτη [15] 18} 511481611- 

χαὶ ταῖς ϑλίψεσιν αἷς ἀνέχεσϑε, ὅ ἔνδειγμα τῆς δικαίας 

χρίσεως τοῦ ϑεοῦ, εἰς τὸ χαταξιωϑῆναι ὑμᾶς τῆς βασιλείας 

τοῦ ϑεοῦ, ὑπὲρ ἧς χαὶ πάσχετε, 6. εἴπερ δίκαιον παρὰ 
ϑεῷ ἀνταποδοῦναι τοῖς ϑλίβουσιν ὑμᾶς ϑλίψιν, 1 χαὶ 
ὑμῖν τοῖς ϑλιβομένοις ἄνεσιν μεϑ' ἡμῶν, ἐν τῇ αττοχαλύιψει 
τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ ἀτι᾽ οὐρανοῦ μετ’ ἀγγέλων δυνάμεως 
αὐτοῦ 8 ἐν φλογὲ πυρός, διδόντος ἐχδίχησιν τοῖς μὴ εἰδό- 
σιν ϑεὸν καὶ τοῖς μὴ ὑττακούουσιν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ χυρίου 
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, 9. οἵτινες δίκην τίσουσιν ὄλεϑρον 
αἰώνιον ἀττὸ τιροσώπου τοῦ κυρίου καὶ αττὸ τῆς δόξης τῆς 
ἰσχύος αὐτοῦ, 10 ὅταν δὅλϑῃ ἐνδοξασϑῆναι ἐν τοῖς ἁγίοις 

5. Μὶ| ἐη Ὀτιοπύ Β αῦ. ῬΖοζοὶ 188: υἱππὶρ βνθραὰῖ (6) πδοὴ Οαδί. 
γῦ]]ρ οὐ] οβομθη; Μάβϑιη. θυρᾶμχίθ 7404] γαϊμέϊδ (παι βνθρᾶθῃ 74 081), 81161πὶ 
ῃϑοἢ Δ 0α] 180 Κοὶπθ Ἰοκθ, συϑὺρ]. βυθβᾶμπῃ 7α αὶ -- εἴπερ ΒΟ. ΥΠΙΠ, 9, 
6 ἰζυὶθ Α, πίοῃῦ ὑπ (61.), ἄοομβ 18 ΠῸΣ Κ᾽ ποῦ οὐ ΚΠ ΔΓ. 7 Δυὸ 
1511 (1 Ο. ΥὙΠ1|Ι, 18) ἰδ. ἐαϑὺ ρἄμο ἢ θυ ]οβοθθη. [6818 ἃ, πίομῦ [651185 
Χυϊβίαυβ (61.). 8. ἸΔιβτηοπ]αὶ, ἃ Ἰαυῃπηομαῖ, Υρ]. 1.6. Χ, 18. ΧΥ͂ΙΙ, 24. 
βΊ απ αϊη5. Δ, πἰομύ ρΊθαπαϊθ. 9. τανοὶῦ ἀηἀπὶπιδπᾶ (105 08: ἔγ..... ὕ δπᾶ- 
πἴτη.. ...) Α, πῖομύ ἔγανϑιῦ ἀβριθαπᾶ (ΟΔΒι1ρ1}.). 10 αἰπὶὶρ πϑμδυῆπαπ Α, 

ὅ ἰαϊκη} ἔνδειγμα, Δρροβιίίοπ Ζιπιὶ γουίρθῃ δ8ΐζθ, ,6᾽π ὈΘυγΘἕΒ 
405. ρου! !οη θα Ὑϑο ΒΡ 0.8, αὐ ἀα585 γ᾿ ποτάθὺ ρον γαϊρέ πογάθη᾽, 
ὕπο: ἀ16 56] ὰπρ ἀθ5 ἀὰ 5. χὰ Βὅ, ΧΙ, 11. 6 160] σαροβοίχί. 7 1}] χαΐ 
(βομυ]χο ΟἸοθθαν Ρ. 1715); διοῖ ἃθ, γοῦἱβ δαύθιη᾽. ---- ὉΠ58118}] ἡμῶν, 1 ΒΥ1 
ΟΟΡ [τθῃ --- {6 }10. ---- ΒΙχηϊπᾶτη} οὐρανοῦ; 80 βύθῃξ ἵπ ἄθπ θγᾶπρ', δέου 5. ΟΥ̓ 
ῬΙαγΑ] ἀ16565 νοτίοβ [Δ ρυῖθο ἢ}. ΒΙΠρῚ]ΔΥ, 8 ἴῃ {ππῖπ5 Ἰαυμτηου͵α 1} ἂν 
φλογὶ πυρός οὔογ ἐν πυρὶ φλογός --- Χυϊδίδι8] Χρίστοῦ δῖα ΔΕῸ 
νῷ -- [ἰϑμ]., 9. {τα]υδὺ αἰνοίποι} ἀδ5 δα]θούν αἰνϑίηβ Παύ 5ίθίβ βονδομθ.. 
ἔοττα ἷπ νϑυθπᾶμπηρ τὴ 1ἰραΐπθ, ὑπὰ τῖὶθ ΠΟΥ οὶ {γϑ] 885, δβύθμς Μί. 
ΧΧΥ, 46 ἴπ Ῥαϊγοίη αἰνγοίποπ; αἴθ βου η9. ἴοση. ὈΘΖΘΙΟμ ποὺ ἄθπ ὈΘΡΥΗ 
818. ὈΘΚαπηῦ ἀπ ὈΘΒὈΙτητηΐ, 



Π ΤΠ Θβϑδὶ πίοι 1. 581 

πδῃ ἷπ Δ]]αἱ τ) Ραΐπὶ σ ΙΔ δ] απάδτι, ἀπίθ σα] δα θ᾽ ἃ ἰδὺ νοὶὺ- 
γοᾶθὶ πηβατα ἃ ἰχυ]8, ἴῃ ἀαρα ᾿ΔΙΠΔΠΠηἃ. 11 ἀὰ ῬΔΙΙΠΘὶ 

Δ}. Ὀϊάϊαπη βἰπίθίηο Ὁ ἰχυὶδ, οἱ 1218 ὙΔΙΓΡᾶΠ5. ὈτΊρραὶ ΡΙΖΟΒ 

ἸΔΡΟΠαΪΒ ΘᾺ ὈΠΒᾺῚ Δ} {ἘΠ||ὰὶ 4118 Ἰοἰκαὶη Β᾽ ΘΙ Πἃ18. 86]- 
Ὠδῖζοβ Δ ἢ Ὑϑυγϑὺν σα] ὈΘ᾽ ἢ 18. ἴῃ τηδ ναὶ, 12. δἱ ἀβῃΔᾺΠηΔὶ 

ΠΆΠ10 ἔγα 18 ΠΒΑΤῚΒ [6818 ΧΥϊβίδι5 [ἢ 1215 78} 18 1ῃ 1Π]1η8 

ὈΪ δηβίαϊ οἽἽΡΒ. ὉΠΒΔ115. 18}} [γα }}}1 5. ὉΠΒΑΙΥ8. [6818 ΧΥΪδύδΙΒ. 

Π,|1 ΑΡΡδῃ Ὀϊα]ατὴ ἰχυδ, ὈΤΟΡΙ] 8, ἴῃ αῸΠ18 [γ8]18 

ἘΠΒΆΤῚΒ [Θ5}18 ΧΥϊδίαα8. 18} ΟΔΟΘΌΠ 8 ΠΠΒΔΙ 1208 ἃ ἸΠΠΠ]8» 
2 ἀὰ πὶ βργδιΐο γὰρ]δῃ ὑφυΐδ ἤγαην αἰϑγν τ, σααγοδηαγν, γι 

2 - Ἁ -“ - -ὉὋ- 

Σ αὐτοῦ χαὶ ϑαυμασϑῆναι ἐν πᾶσιν τοῖς πιστεύσασιν, ὅτι 
ἐπιστεύϑη τὸ μαρτύριον ἡμῶν ἐφ᾽ ὑμᾶς, ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνῃ. 

᾿ , - - 

11 εἰς ὃ χαὶ προσευχόμεϑα πάντοτε περὶ ὑμῶν, ἵνα ὑμᾶς 
γ ’ - ’ ς Ν ς - “ 7 “ ΩΣ 

Ἵ ἀξιώσῃ τῆς χλήσεως ὁ ϑεὸς ἡμῶν χαὺὶ πληρώσῃ “τᾷσαν εὑδο- 

χίαν ἀγαϑωσύνης καὶ ἔργον πίστεως ἐν δυνάμει, 12 ὅπως 
5 - Χ »ἷὔ - , ς - 9 - παν ἐν, 
ἐνδοξασϑῇ τὸ ὁνομα τοῦ χυρίου ἡμῶν ]ησοῦ Χριστοῦ ὃν 
ὑμῖν χαὶ ὑμεῖς ἐν αὐτῷ χατὰ τὴν χάριν τοῦ ϑεοῦ ἡμῶν καὶ 

3 - »" 

κυρίου ]ησοῦ Χριστοῦ. 
Π, 1 Ἐρωτῶμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, ὑττὲρ τῆς παρου- 

"Ὁ “- 32 Ὺ΄ρω ΄- - 

σίας τοῦ χυρίου ἡμῶν Ιησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡμῶν ἐπισυναγω- 
»-Ὁ- 2 , -“ - 

γῆς ἐπ᾽ αὐτόν, 2 εἰς τὸ μὴ ταχέως σαλευϑῆναι ὑμᾶς ἀπὸ 

τοῦ νοὸς μηδὲ ϑροεῖσϑαι, μήτε διὰ πνεύματος μήτε διὰ 

ποῦ ἀορτὴ ἀβῃϑῃῆαπ ((ὐα5{101.). ἴῃ Ῥαΐπι γϑῖμδη 56] ηδῖτη Α, πὶοῃΐ πὶ ΡῬαϊπι 
γϑῖ μη). ΝΟ, δβοϊπαὶπὶ πᾶῦ ἃ 15, υἱϑι θοῦ ἀα8 ὈΓΒΡΥΪΠΡΊΙΟΠΘ; Β6᾽ 8 ΊΤη 
δτδτητηδίϊβοηθ ὙΘΓθΘΒΒΘΤ Πρ ἄασαὰ Υομ 5114] 6: Κη8η βἰπᾶ ΠῸΥ οἰηΖ6]Π6 
Βυοββίαθθη (... ἃ... .1.. 8Π) ΘΥ̓ΚΘΠΗΌαΥ, ἀ16 Ὀρρϑίσ. φ] ὕυοκΊ]]0 ἢ} οΥρδηζίο; 
ΟαΒΕΠρ]. ταὶ κί] οῖπι αὐριθαπ ραβρα, ΟἹ, ταὶ Κι]οῖη Βαθδη. ἀιι 1Ζνὶ8 Α, ψθηῃ- 
ΘΊοΙοἢ ἀὰ ΘΥΌΒΟΒ6π, ἰΖγυ18 α1.. ἴπ ἀαρὰ Δϊπδίήταα ἃ, πιοηύ 1π αἰ πδιήτηϑ 
ἄαρα (61). 12 “Χυϊβίδυβ (1) ἃ, 6810 Ἠ61 61. 

11 βο᾽παῖΖ05}] ζυροβούχί, 8180 , θη ρϑηΖθηῃ Ὑ1Π6η Β61Πη6 1. οἶίο᾽, 
ἀΟΘΟΏ βομοὶπύ υἹθι τη ογκᾶσύ σοσάθη Ζὰ τη ἴβ8ε πη .81105 ΜΟΙ] ΘΙΆ]]Θ πη. ἃτα 
συίθη᾽. 12 Χτϊβίαυ8] Χριστοῦ (1) ΔΕΟΥρ τυρ Απιῦγϑύ --- ἔθ 10, --- ἀπδᾶ- 
τὶβ (9)] Ζυροβοίζί; 65 ἤηάρί 810} δοῃ. ἴῃ ἀθ6 Απηργδύ, 1, 1 Ὀτοβυ]ὰβ 
Α,, πῖσμέ Ῥσόρταπβ (6 }.). ον σδαυμβαῖβ Ἰὕοϊκο, ἀ16 ἀυγοι ἀὰ (Μ4551:.}) οὗθυ 
αὖ ὍεΒ56Γ 815 ἀπτος τὴρ ((δ50.} διιβΖα 116 1δ.; ἐπεσυναγωγή, γοΥβᾶτα- 
Ἰὰπρ ἀοΥ ρ]δυθίσοη σὰ Ομγιθύυθ᾽. 2. ὕοη 1Ζγυ18 8 β'πἃ ΠῸΣ ρ8Π2Ζ Θ1ηΖ61Π6 
Ῥασμβίαθθπ ΟΥ̓ ΚΟΠΠΡΔΙ πηᾶ ἀοὺ ἰοχύ ρὰηΖ ππρονῖ8; Ὀρρϑίσομη μαύ ἄθεοι 
ἄϊοβθ βύ6116 πἰσμέβ ἱπ ἄρῃ δΔητηοσκαηροι. Οδβυρ]ομθ, ὑπ π80ῃ ἴῃπὶ ΟἹ], 
Μαββιηδπη Τϊύ οἰπίροη ΟΜ ΘΙΟΒΌΠροα, ΗΘΥΠΘ, ΒΟΒΣΙΘΌΘΠ: 05 (61, 12γ15) 



θῶ Π ΤῊ Θϑβδ Ομ ἢ]. 

Ραϊνγῖ αἴναη τ], βαϊγ], δαιβα τοῦδ, βαϊγίν, αὐριϑέανι οἴγν 806 

Ραϊγῖν τὐβ, 8υ6 βαΐοὶ αἰδι)αὶ ἀαρ8 Κγαν)ῆηϑ. ὃ. τῇ Πιυαδίνιη, 

ἐφυὶς υϑ]αῦο ἠναηύηια Παϊάσι, απΐθ ηΐϑα χίηνβ αἰϑέαδ8. [συγ- 

ῥὶβ δὰ ἀπάμα] 148. ναῖτβαὶ τπᾶϑηπὰ ἔγανδαγ 18, 8. πὰ8 ἔτ] 8- 

οἰαἶθ, 4 88 δηἀδίδπαδπαβ 14} αἱδι μα ἤδη 5. 51Κ αἰαν 81] αἸΡᾶ- 

ΠδἷΖ0 σᾺΡ ἃἰρβᾶι «]]αΐα Ὀ]οὐϊπαβδιι, βν 881 ἰπὰ ἴῃ ἃ} σΕΡ5᾽ 

σαβιύαη,, ἐδέωϊη)αγαάαηι. ... 
16.... ἀμϑᾶτοϑ; 16. ΔΡῇθᾶῃ 51:104 ἴγδυ)]ὰ ὑη881 [6888 

Χυϊδύαβ 18} σὰ 781} αὐΐὰ τπ881], 5861 {1]04ἃ ἀπ 18} αὐραΐ 

-ῳ - ! ἡ [4 

λόγου μήτε δι’ ἐπιστολῆς ὡς δὶ ἡμῶν, ὡς ὃτι ἑνέστηχεν ἢ 

ἡμέρα τοῦ χυρίου. ὃ μήτις ὑμᾶς ἐξαπατήσῃ κατὰ μηδένα 
- 2 

τρόπον ὅτι ἐὰν μὴ ἔλϑῃ ἢ ἀποστασία πιρῶτον χαὶ ἀποχα- 
όντε οἾ (9) “- [4ἢ , ς «εν» - Θ᾽ , 

λυφϑῆ ὃ ἄνθρωπος τῆς ἁμαρτίας, ὃ υἱὸς τῆς ἀπωλειας, 

4 ὃ ἀντιχείμενος χαὶ ὑπεραιρόμενος ἐπὶ πάντα λεγόμενον 
ϑεὸν ἢ σέβασμα, ὥστε αὐτὸν εἰς τὸν ναὸν τοῦ ϑεοῦ χαϑί- 

2 , « Ν [“᾽ 2 Ν , 

σαι, αττοδειχνύντα (ξαυτὸν ὅτι ἐστὶν ϑεος).... 
- Υ͂ ,ὔ [8] Ψ ᾽ ΕΑΝ 

ἐνν 18 (χρατεῖτε τὰς “ταραδόσεις ἃς ἐδιδαχϑὴῆτε εἴτε 
-Σ7-ὦ »“ 2 ’ὔ 

διὰ λόγου εἴτε δι’ ἐπιστολῆς) ἡμῶν" 16 αὐτὸς δὲ ὃ κύριος 
[4 - 3 -“ Ἁ ΎΣ 15 Ν Ν Χ ς - ζυγὰ 
ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς καὶ ὁ ϑεὸς χαὶ πατὴρ ἡμῶν ὁ ἀγα- 

8 πὶ Ὠνδβθυπ 1Ζυ18, Ὠγδίητηα παιδιὰ (πγ ἂν δύ θυ ΚΘΉΠΡΔΥ,, ΟΔΒΕΡῚ, 
Καὺ ᾿γδίηπη 6 8) πἴρα αἰπρ (860 Ο1,, Οδβίϊ9]. αἰτηαὶ, υρὶ. σὰ Μί. Υ, 19) 
αἰἴδβίαββ αυτθὶθ βἰπα ογρδηχί. 4 αἰβαηαῖὶζ ἃ, Οὐδέ. αἰρᾶπα; Τιῦθθ γοσ- 
τααίθίθ αἰβᾶπαπα. δ]]αΐα Ὀ]οὐϊπαβδα; 8118, 16 810 ἴτὴ τ. 1,αἱ,, θην ον ἰδ 
ΔΙΙαμα, σὰ |686η οὐδὺ Ὀ]ούϊπαβϑιιβ (Ὀ] οὐϊπαββαιβὴ); ἴῃ Ἰούχίογθιη [4110 ὑυᾶγθ 
ἰβαπαῖζα Ζὰ δυρᾶπζθῃ. ἱπᾶα ἴπ 81} ρὰ 8 ραβδία ἢδύὺ ψἈΒΠΥΒΟ ΘΙ ΠΙ10 Α, 
ϑβαβιίδῃ θη ϑίθηβ δύ ὈΠΖ ΘΙ 6] Πα, δύ. ΟἹ, ἴπ ρῸ 5 ἃ] 5δ᾽ίαπ. Ὗοπ 
ϑίαϊ Κα]απάδη ((ἀϑ1ρ1. 511 δύο! κα]ὰπα8), σου Α ΔΌΤΙΟΒύ, ἰδβύ ΠῸΓ 
πα ἀϊθ πα 51:}06 ἀᾶὰπ οὐκθηπρασ. 15 ΜΙ|Ὸ ὑπβάῦοβ Ὀορὶππύ Β. 

ΔὨΪπ ΠῚ ἀτοῦπδη πἰἢ βΑΙΓ ΔΗπιαπ πὶ} ῬαΙτἢ γαυτάα πῃ βαδίσῃ αἱρίβίι- 
1οῖπ 806 βαϊγ ὑπ85 βαΐίθὶ ἱπρίαπαδὶ (Μία ββιι. αἰραρραὶ) ἄἀᾶρθ Χυίϑίδιβ 
(Μαϑϑιη. ἔγαυ]}} 8); ΠῸΣ ἅδ5 Ἰοίχίθ ἃ νοὴμ γαυτάα ὑπὰ δἱ γοῇ ἰηβίδηαδι βἰπᾶ 
ΘΥ̓ΚΟΠΡαγ. ΑἸ]οῖπ βόπμοπ 8η1π ροἱδύ πιοηῦ ἄθπ τἱοιύροι βππ (, γοὴ ΘΓ 
ΨΘΥΠΤ Πἴηνγορ᾽, Ὑρ ,ἃ γοδίγο 56η81᾽)}, ἀτοθηδπ Κοπιπιύ ΠΙΟΝῦ ΟΥ̓. 808- 
ἄθτῃ ΠΣ ρδάγοθπαπ οὐδ ἱπᾶτγορπαπ, ναυτᾶα θη βρυὶοηῦ ἄθπι ρου ΘΟ ]Β0 ἢ 6 
λόγου πιομύ, νοῦ βαύθὶ {9810 ὡς, ᾿πβίαπῆδμῃ ἰδύ ἴῃ ἄον θθἀθαύιπρ', θΘγοΥ- 
βύθ θη πίομί πδορυγθῖθθαῦ, Χυϊδίαιιθ Βαρθη πὰρ Π8Κ ἔτ χυρέου. Το 
5οὉΘ 4180, τηϊῦ 4116 γουθο μα], οἷμθ ἃμᾶθσθ οὐράηχιηρ. 8. Ζὰ υπίθ ὅτε 
οὐρᾶπζο οὐκ ἐνέστηχεν ἡ ἡμέρα τοῦ χυρίοι. 4 ραβὶία}} χαϑίσαι δῖπ Α 
ΒΗ146 νρᾳ Διηρχβύ --- ὡς ϑεὸν χαϑίσαι. 15 ὉπβΔ108] ἡμῶν; ὈΟΙκΚοΒ ρσίθηρ' 
γόσμον (61}). 16 168} αὐΐα}] χαὶ πατήρ ΔΙ5], 9 γρ ΔΑπιθχϑύ --- ὁ πατήρ. 



ΤΠ ΤᾺ βϑδι πο Ὶ ΠΠ. δδ8 

σα ΡΙ αἰπὺ αἰγοὶπα [8 γοὰ ροᾶδ π᾿ δηϑίαϊ, 17 ραρταίβι)αὶ 

μαϊσίοπα ἰζγατα 8} σαἰα]ρο]αὶ ἴῃ ΔΠ]αΐπη ναυγϑύναπι 18} γδΓ- 

ἄτη σοαδίτη.. 
ΠΠ. 1 Ῥαΐα δηβὰν σδθὶ α] αὶ Δ} ὈΪ ἀπ518, ὈτοΡΙ]8,, οἱ ἃ -- 4 (Β) 

γαῦτὰ γα] Ρταρ]αὶ 18} πη] Π]]α δι βϑγάβυθ Δ ἂὖ ᾿2ΥΪΒ,. 

2. Δ} οἱ πϑιδυβ]αϊπᾶδα αἵ ραβθο)α παῖ) 181} ἘΠῚ] ΔΙ Τὴ ΤπϑμΠΔΤΗ : 

πὶ δὰκ ἰϑὺ Δ]1αἱπὶ φὩ]Δα θοη8. 89. ἅΡΡᾶῃ ὑπὶρονβ [τ], βδθὶ 

σαΐα! σοὶ ᾿Ζγὶβ 18 σα] ι8]] 12.018 δ βατηπηὰ ὉΡ1]1η. 4 Ρβᾶπῃ. 

σαϊγαθδμι ἴῃ [γα] ἴῃ 1218, οἱ βαῦθὶ ἃπαρασαπι ᾿ΖΥ15 788 

ὑδὰ}}0 18} ἰαυΐαηῃ Παρὰ] Ρ. ὅ 10 ἴτδυ)α σαγα αἰ] Πα ΟΠ, 

ἰχγᾶτα ἴῃ ἔργ αὶ οῚΡ5. 184} ἰπ ὈΒΡΌΪ] μα] Χυγιδύδαβ. 

’ ς - Ν Ἁ , ͵ ᾿ ’ὔ ᾿ 2 ’ ᾿] 

χπτήσας ἡμᾶς χαὶ δοὺς παράχλησιν αἰωνίαν καὶ δλπίδα ἀγα- 

ϑὴν ἐν χάριτε 11 παραχαλέσαι τὰς χαρδίας ὑμῶν καὶ 
, Ρ] - 

στηρίξαι ἐν “ταντὲ ἔργῳ καὶ λόγῳ αγαϑῷ. 
΄, ͵ὔ »Ὁ»"7ὦ Φ, 

1Π, 1 Τὸ λοιπὸν προσεύχεσϑε περὶ ἡμῶν, ἀδελφοί, 
«ε' ς , - , , ν , ἄλλ Ν Ν 
ἵνα ὃ λόγος τοῦ χυρίου τρέχῃ χαὶ δοξάζηται χαϑὼς καὶ πρὸς. 

- , « - - 2 “-- 

ὑμᾶς, 2 χαὶ ἵνα ῥδυσθῶμεν ἀπὸ τῶν ἀτόπων καὶ πονηρῶν 
3 

ἀνθρώπων" οὐ γὰρ πάντων ἐστὶν ἡ πίστις. 8 πιστὸς δὲ 
᾿ -“- 3 -“ »" 

ὃ κύριος, ὃς στηρίξει ὑμᾶς χαὶ φυλάξει ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. 
4 9 δὲ ἐν χυρίῳ ἐφ᾽ ὑμᾶς, ὅτι ἃ παραγγέλλομεν σεεπτοίϑαμεν δὲ ἐν χυρίῳ ἐφ᾽ ὑμᾶς, ὃ ραγγέλλομ 

- ν ’ ᾽ὔ Ν 

χαὶ ποιεῖτε χαὶ ποιήσετε. ὅ ὃ δὲ κύριος κατευϑύναι τὰς 
»“» Ἂ - "- υ ζ 

καρδίας ὑμῶν εἰς τὴν ἀγάπην τοῦ ϑεοῦ καὶ εἰς τὴν ὑπομο- 
γὴν τοῦ Χριστοῦ. 

᾿ 

Ἷ 

ἰ 
ἵ 

; 

ΐ ΠΙ, 1 ραδιάϊαὶρ ΒΒ, πίομύ οἱ δια] (61.)). Ὀγχοβυ]β Β, πιομύ Ῥτο- 
Ὶ Ῥγοιβ (61)). 2 αἱ ρσαβίο]απδῖπι Β, αἱραβίοβδηδίτη Ο61,; ἔγθ 0 δοΠοῖπί 

παβίοϊαηδιπι ΓΘ]  μαΐν ἀθου]] οἴογί, δῦ θη ρϑίθηβ 15 7θύζύὺ πιοῃῦ σοπάροπα 
οΥΚΙᾶστί. ὙρΊ]. 1. Μογοῦ Ρ. 219. [πὴ Τιαύ. , ᾿πιαυϊβ᾽ ἀ 6. Απὰρ, ,ἱππροτίαπι8 ἢ 
Υρ Απιῦτδύ. 4 ἴπ 1Ζ2Ζν15 Β, {6810 Ὀ61 6Ι,. ὅ 10 Β, 16}10 θεῖ ΟἹ,. 

11 Βαϊτίοπα ᾿ζγατγα} τὰς χαρδίας ὑμῶν δ΄ῖπ ΑΥ̓͂ γρ Απιρυβὲ --- ὑμῶν 
τὰς χαρϑδίας. --- καἰυ]ρ7.1}] στηρίξαι ΑΒΌ ΈΠΕ6 [1 νρ --- στηρίξαι ὑμᾶς. 
γαιγβίγαμα 14} γαυγάδπι] ἔργῳ χαὶ λόγῳ ΑΒΠΕΙ, ἀθ νρ Αιηδυϑύ --- λόγῳ 
χαὶ ἔργῳ. ὕδθεῦ ἄοπ ρὶυγαὶ υρὶ. ζὰ 1 Ο. ΧΙ, 8., ΠῚ, 1 748 (17 Ζα- 
ξεδβοίζί. --- ὈτοΡγ]8] ἀδελφοί απ ἀἴοβου β06}10 ΠΕ ἃ 6 --- π8ὸ προσεύ- 
χέσϑε οὔρὺ πϑοὴ τὸ λοιπόν. 2. 15|] ἐστίν Ἐ6Θ ἴξ νᾳ --- 6810. 8: Δ0}απ 
ἐτσρυβ)] πιστὸς δέ οἾπο ἐστίν ἘΘ αὶ Απρυϑύ. ---- [γαυ}}] ὁ κύριος Β)5Ὲ) 
ΚΙ, ἂπὶ 46 τηϊὰ --- ὁ ϑεός. --- ραϊ]αιΒ]α1} φυλάξει, 85. σὰ Μί. Υ, 19. -- 
᾿χυῖβ (2)}] Ζυροδβοίζέ, 4 δπδρυάυμ} παραγγέλλομεν. δ 0} ΑἸ Υϑύ ρτᾶθ- 
οθρίτημβ᾽. --- (απ]δη ΠΒΑΌ410] ποιήσετε, 5. δὰ 1 Ο, ΧΙ, 12. δ᾽ Βαϊτίοπα 
᾿ζγατα) τὰς καρδίας ὑμῶν ὨῈ τς --- ὑμῶν τὰς καρϑίας. . 

΄ 



554 Π ΤΠθοϑϑιομίομο ΠΠ|. 

6 Ξ--- ὅ (Β) 6 ΑΡΡᾶπ Δπδθιπαάδηι 1χν18, ὈΤΟΡΙ7] 8, ἴῃ πδηλΐπ ἔγ8 15 
ἘΠΒΔΥῚΒ. [6518 Χυϊδύδιϑ, 6ἱ ρα β κα 41} 1215 81 81] Δγητηδ ὈΤΟΡΙΘ 
γαῖ θα ἀδηθ ππραύαβϑαθα 8} Πἰ ὈΪ Δη8ῇ]Π8ηη ΡΟΘὶ ἃπᾶπθ- 

ΤῸ ἂὖ π8. 1 51108Π85 ΔΚ ἀπ} ἢγαῖνα 5] δῦ ρα]61- 

ΚΟΩ ὉΠ518, πηὖθ εἰ πηραύθυϊαδὶ ὙΘΒΌ1 ἴῃ 1218, 8. ΠῚΠ Δ10}0 

Β]ΔΙ τηδυϊ θα ππὶ αὖ Ὠγϑιητηᾶ, ἃς Υἱπηδηάδηϑ ΔΥΡαϊᾶαὶ παμῦ 

7. ἄασα γνϑυγκ]δηαδη8, οἱ πὶ Καυτὶ θα θη, ἤγᾶπδ ἰχγᾶτᾶ. 

9. πἱ βαΐδθὶϊ ἢἰ δαὶ θα θη, να] ἀπαΐηϊ, ἃς οἱ ὑἀπϑ 51108π5 ἅὰ 

ἔβα ταὶ σοί μηα ἀὰὰ ΘᾺ] ΘΙ ΚΟῚ Π 5185. 10 18} δ βᾶῃ νϑϑαχη 

αὖ 12Υ]8, βᾶΐα ᾿ΖΥ]5 δηδθυαπι, οἱ 1 081 ἤγαβθ ΠῚ Υ11}1] νϑυϊκ- 
78, πῖἢ τηϑί]αϊ. 11 Πδ3]8 ΠῚ Δ] Βα η8 Πα ΓΡαΠμ δ η 85. ἴῃ 
ἰχυὶβ ἀηραύαβϑαθδ, πὶ γαὶῃῦ γϑαγκ]π ἀδη8 ἃ [Δ] τυ ϑ 8 η 818 ; 

»" 3 2 - 

.6. Παραγγέλλομεν δὲ ὑμῖν, αδελφοί, ἐν ὀνόματι τοῦ 
’ .ς ΓΗ 7 - ἶ -Ὡ-- ’ ς “Ὁ 2 Ἁ Ν 

χυρίου ἡμῶν Ιησοῖ Χριστοῦ, στέλλεσϑαι ὑμᾶς ἀπὸ παντὸς 
9 - - Ν 

ἀδελφοῦ περιττατοῦντος ἀτάχτως χαὶ μὴ κατὰ τὴν παράδο- 
-“ 2 ς΄ 

σιν ἣν παρελάβετε τταρ᾽ ἡμῶν. Τ αὐτοὶ γὰρ οἴδατε σεῶς 
“Ὁ “Ὁ ρω 7 "“ῳ 

δεῖ μιμεῖσθαι ἡμᾶς, ὅτι οὐχ ἠταχτήσαμεν ἐν ὑμῖν, 8. οὐδὲ 
ν 2 

δωρεὰν ἄρτον ἐφάγομεν “ταρά τινος, ἀλλ᾽ ἐν χόπῳ χαὶ μόχϑῳ 
γύχτα καὶ ἡμέραν ἐργαζόμενοι πρὸς τὸ μὴ ἐπιβαρῆσαί τινα 
«ς - ) ο 2 5») 2 , 2 ὦ « δ 
ὑμῶν. 9 οὐχ ὅτι οὐκ ἔχομεν ἕξουσίαν, ἀλλ᾽ ἵνα ξαυτοὺς 

τύττον δῶμεν ὑμῖν εἰς τὸ μιμεῖσϑαι ὑμᾶς. 10 καὶ γὰρ ὅτε 
Ἂν " - -᾽ 2 

ἤιιεν πρὸς ὑμᾶς, τοῦτο παρηγγέλλομεν ὑμῖν, ὅτι εἴ τις οὐ 
, ,ὔ 

ϑέλει ἐργάζεσθαι, μηδὲ ἐσθιέτω. 11 ἀκχούομεν γάρ τινας 
χεερισπτατοῦντας ἐν ὑμῖν ἀτάχτως, μηδὲν ἐργαζομένους ἀλλὰ 

θ αἵ δΟΙ ΟΟΥ Ζ6116. 17. Μ|βζς δύ ὑσ Α οἷπθ. 8. πίῃ Δ, πὶ Β υπᾶ 
ΟἹ,. Β]αἴῇ Α, Η1δῖΡ Β ἀπ 416 Βούδυβρθθοι, ἀᾶάρθρον Πα νϑγ8 12 ΔΘ 
Α ΠΪΑ10. 10 πὶ. Α, πὶ Β υπὰ 6Ἰ,, Μαββιθδμη. 

6. πγαϊγθαπάδηθ πηραίαββαθα)] περιπατοῦντος ἀτάχτως ὨΕ τνρ -- 
ἀτάχτως περιπατοῦντος. --- ἃΠΔΠ]Π 1] παράδοσιν, γρ]. δὰ 11 Τίπ, 1, 1. 
- δπάποηθ} παρελάβετε ΒΕ Απιρτβύ --- παρελάβοσαν. 8. νἱπηδη- 
ἄδπβ ἃγθαϊ4α1} ἐν χόπιῳ χαὶ μόχθῳ, γϑυδηαοσίου δυβάγαο. 9. Βδθδὶαθ- 
ἀθίτη8} ἔχομεν, ὕοτηρ8. Μ10 ἴῃ στρ Δὰρ Λιιθυϑὺ, Βα αθυ πη 8᾽, --- ΡΟ οἰ πᾶ] 
δῶμεν, ὑμῖν [6}}0. 10 ᾿χυὶβ ἀπαθυαἴ} παρηγγέλλομεν ὑμῖν, 5. τὰ 
5}. Υ͂, 406. 11 νυν] 4818 - [αἸτ οἰ ]απάδη5} ἐργαζομένους - περιεργας- 
ζομένους; ἄδ8 ὙουΐϑρΙ6] ἰδύ ποθ τϊθάθυρθρο θη, ΘΌΘΠ80 Ὑθπὶρ 10 85 
ΦΙΒΟΏΘη. πίστις απᾶ πιστός οὔθῃ 2. 8. Ζα ἑαϊγνοὶ ] πα 8η8 γογρ]. 1 Τίπι., 
Ὑ, 18 [αϊτνο απ ἀοίπ5. περίεργοι; ἴαϊν 5ομοίης. ἀμ] μθπ δἰππ δὰ ὨΔΌΘη, 
Ὑ10 ἴπ 510}: ὙΘΙ]1ΡῸΠ, ὙΘΙΓΟΙΊΘΙ,, 510} γΘΥΙΊΘ58θη᾽, ατίμηπὶ ὅτ. ΠῚ Ὁ. 864; 
ϑον ΟΠ Π]1Οἢ. --- ἀτεγίζεον, οἴπθ ἰαἀθὶπάθῃ. πΘ ΘΠ θΘρΥ ΠΝ, 



᾿ ΤΠ ΤἈΟϑϑδ] πίθον ΠῚ. 585 

19. Ραϊπιἢ 5υδ]θἰ καῖτη ἃ αἀδ τη 18} ὈΪ 81 ἴῃ ἔγδ αι] Τοδυᾶ 

Χυϊβέδθι οἱ τὴὶρ τἰπιῖβα νυν] πἀδ8. βθημδπα ἢ]81}) πιαἰ)  Πἃ. 

13 ΡΡὰπ ἴπ5, ὈτΟΡυΪα8, πὶ γαῖγραὶρ ἀϑρυαα]δη8 γαῖ]ὰ ἰὰπ- 

Ἰαπᾶδηβ. 14 1Ρ Ἰαᾶθαὶ πγὰβ πὶ αἰ ]Πιδ 8] αὶ γαστάδ ΠΥ ΔΙΠΠ]δ 

Ῥαϊτ ΡῸ85 ὈοΚοβ, βᾶπᾷ ραὐίδι )αῖβ: πὶ ὈΙαπ 81} ᾿Ζ 18. τ ΐΡ 

ἱπητηᾶ, οἱ ραβϑκαιηδὶ ΒΚ; 1ὅ 78} πὶ βγᾶβθγθ ἢ]απα ἴηᾶ τ Πη- 

ἾδῖΡ., ἃκ ἰδ] 2] αἷρ 5086 ὈΤΌΡΔΓ. 
16 ΑΡΡᾶμπ 5110 ἔγασ]α ραναῖγροῖβ οἱρθαὶ ᾿χυῖὶ8 σαντα -- ὁ (Β) 

βἰηζοῖπο ἰπ Δ]]αῖπὶ βἰδαϊμη. ἔπ] ΠΡ Δ]1α]πὶ ᾿ἰΖυ 18. 17 80 
σο] οἰη5. τηθὶπαὶ παπᾶδιι ῬΑ ]αι5, βαΐθὶ ἰδὲ θᾶπᾶγο ἃπἃ 811811Π| 

αἰρ᾽βέδ] 61 τη Παΐπι ; 5νἃ 1η6]]8.} 18 δηβὺβ {γ8]1 8. ΠΠΒΑΙῚΒ 

1θβ18. Χυϊβίδιιβ τὴ] Δ|1Δ 11 1Ζ 018. ΔΙΏΘΗ. 
Πα Ῥαἰββα ποι Καί ατη Δηραγα πϑίδαῃ. 

ὔ; - Ἁ ’ ,ὔ Ἁ 

χτεριεργαζομένους. 12 τοῖς δὲ τοιούτοις παραγγέλλομεν καὶ 

παραχαλοῦμεν ἐν χυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ ἵνα μετὰ ἡσυχίας 
ΠῚ , ΣΎ λο ἈΟ Στ σεν 2 , ς΄. ἢ) ΠΟ ; 
ἐργαζόμενοι τὸν ἑαυτῶν ἄρῤτον ἐσϑίωσιν. 18 ὑμεῖς δέ, ἀδελ- 
φοί, μὴ ἐχχαχήσητε καλοπτοιοῦντες. 14 εἰ δέ τις οὐχ ὑὗπα- 
κούει τῷ λόγῳ ἡμῶν διὰ τῆς ἐπιστολῆς, τοῦτον σημειοῦσϑε" 

2 - - ΐῳ 

μὴ συναναμίγνυσϑθε αὐτῷ, ἵνα ἐντραπῇ 18ὅ χαὶ μὴ ὡς. 
ἐχϑρὸν ἡγεῖσϑε, ἀλλὰ νουϑετεῖτε ὡς ἀδελφόν. 

16 Χὐ Χ δὲ ς ΄ - ΡΟ ς ὃ , ν ᾿ 5.1 ὑτὸς δὲ ὁ κύριος τῆς εἰρήνης δῴη ὑμῖν τὴν εἰρη- 
Ν ᾽ ν Ν ,ὔ ᾽, Ν ς -» 

γὴν διὰ παντὸς ἐν πιαντὶ τόπῳ. ὃ χύριος μετὰ πάντων ὑμῶν. 
17 ὃ ἀσπασμὸς τῇ ἐμὴ χειρὶ Παύλου, ὃ ἐστιν σημεῖον ἐν 

Ά Ψ - «; ,ὔ ς , - ,ὔ «ς -" 

πάσῃ ἐπιστολῇ" οὕτως γράφω. 18 ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν 
-»" -“- ,ὔ “-“ ’ 

Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ πάντων ὑμῶν. ἀμήν. 

1ὅ πὶ ἴπ Ὁ ἅδον ἀοὺ Ζ26116. 17 Μ|ιῦ θαπᾶνο Ὀσιομῦ Α δ. αδἱριβϑίδαυ- 
' Ἰοτη τηρὶπαῖτη, ΒΒ δἱριβίδι]οιηθί παῖσαι; δἰρδίδυ!θη ΜὸῸ] [τ διριδύθα οί τῃ, 
Ν Τὐπέουβομτι δ. δηρατα, Β ἐγυπιοῖ. 

12 Ῥαϊπη! }} τοῖς δέ, γρ]. 7. Χ, 20. --- ἴῃ ἔγαυ)π Ιοδυὰ Χυϊβίαι] 
ἐν χυρίῳ ᾽1. Χο. δῖα ΑΒΏΤΕΙΕΟ ἴὉ νρ Αὰρ' Απιδυϑὺ -- διὰ τοῦ χυρίου 
ἡμῶν ᾿Ι]. Χρ. --- τἰτηῖ8α) ἡσυχίας, Υἱπη18. ΠῸΓ ἨΪΘΥ, ΔΌΘΙ ὙΘΓΡῚ, ἄθῃ νοβί- 
Βούϊβομθη πᾶπιθη ἨοΠΙθϑαυΐ8β οὶ ΒΘΖΖΘΠΌΟΥΡΟΥ, 067 ἀϊ86. Α -τοῖῃθ ὅθ 
ΒούΒοΠθη Βρτδθηθ ἢ. 11 υὑπᾶᾷ ἃπᾶθσθ πᾶπιθπ οὶ Οτίπιμι, Ὑοιγθᾶθ Ζὰ 
ΘΘΒΏ]Ζ65 Ο]Ἱοββασ ᾿. 1. 14 π|] μή δίη ΑΒᾶθ -- χαὶ μή. --- ὈΪαπᾶΔΙΡ 
12015] συγαναμίγνυσθε ὍΞΒΈΕΚΤΙ, νρ --- συναναμίγνυσθαι. ΟΘαπ τῖθ ἅδ85 
Οοὔθομο Τουί]]. ,16. ΘΟΙΊ ΠῚ 1δοθδτηϊη]᾽. 1ὅ 1η8] συροδούζί, ψγῖθ Ὀθὶ Απρ'. 
10 Ββίαἀίτη}] τόπῳ ΑἸΘΤΕῸ Τὸ γς Απηρυβύ --- τρόπῳ. 17 ταθἰπαῖτα] συ ρθβϑύζί, 
18 δπηθη] ἀμήν --- [6810 Β΄π1 Β νρῶσ Ὁ16 ἀπέουβομτ  πῖθ ἱπ ΠΒ: πρὸς 
Θεσσαλοτιχεῖς δευτέρα ἐπληρώϑη. 



ἢ Τοϊπαπραΐίδι ΤΡπποἱ ἀπϑδίοα οἷρ. 

8.Ξ-- 1 (Β) ΤΙ, 1 Ῥαυ]ὰ5 δραιβίδα]ιβ Χυϊδίαιιθ [6818 ὈΪ ΔΠΕΡΙΒΠΙΠΩ 
ΘῸΡ5. ΠΑβ]Δ 615. ἸΠ58018 18} Χυϊβύδιι5. [6515 Ὑ ΘΠ 818 ὈΠΒΔΙΔΪΖΟΒ 

2 Τοπηδαβαῖδι ν8]181η θᾶΥπὰ ἴῃ ρΔΙ Δα οἰ παῖ. [ διη505, ΔΥΠΊΔΐΟ, 

ΘΔ Υ ΔΙΤΡῚ γᾶ σα αὐδίπ 18} Χυϊδίδα [688 {γ8}1Π ἸΠΒΔΥΔΙΏΙΉδ. 

8. 5γΆ8016 ὈΔΡ ΡὰΚ 541]18η ἰπ ΑἸΐΙΒοη, σα] 6 θη 48 Μ ΔΚ ΔΟΠ818, 

ΘΙ ΤΔΌΥ 1 4418. Βα τη81Π} οἱ ΔΗ θα ]οἶκὸ πὶ 1αἰβ]αῖϊπα 4 πὶρ βᾶῃ 
-------- 

Πρὸς Τιμόϑεον α. 
1,1 Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ χατ᾽ ἐπιταγὴν 

“ “- {Α - Ν ῳ “ - , ἢ ς »“ 

ϑεοῦ σωτῆρος ἡμῶν χαὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τῆς ἐλπίδος ἡμῶν. 
2 Τιμοϑέῳ γνησίῳ τέκνῳ ἐν πίστει. χα ἔλεος, εἰρήν ) Τιμοϑέῳ γνησίῳ τέκνῳ ἐν πίστει. χάρις, ἔλεος, εἰρήνη 

Ν - Χ - 2} -ὖ-ὠἼ -- ’ «ς Ὁ 

ἀπὸ ϑεοῦ πατρὸς καὶ Χριστοῦ ]ησοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν. 
8 χαϑὼς παρεχάλεσά σὲ προσμεῖναι ἐν ᾿Εφέσῳ, πορευόμενος 

Ύ , ε' , ᾿ Ὁ δν » 

εἰς Παχεδονίαν, ἵνα παραγγείλῃς τισὶν μὴ ἑἕτεροδιδασκαλεὶῖν 

Ὕοτὰ ογβίθῃ Ὀγιοῖθ δὴ ΤΊ 615 δύ δ μα]ύθη ἴπ Α: 1, 1 --- 9, 18-- 
ΙΝ, 8, 0, 4 --ΤΚΑ͂Ι,ἂ 12; ἴῃ Β:1, 1-- ΠΙ, 4, ἹΥ͂,1 ---͵ΥὟ, 10, 21 --Ἰ]ἩγΙ,.16; 
8160 1ἴπ ὈΘΙάρη μδηαβομυιδίοη: , 1--τ-, 18 ---Π1, 4, ἸΥ͂, 1 -- 8, Υ͂, 4---1ὸ, 
21 ---ὟΙ, 12; νουϊουθη βδἰπᾶ ἄϊθ 6 Ἰοίζέοπι γϑῦβθ, οὗνα οἷπ ΖυσαηΖρϑύθὶ ἀ68 
ϑάπζοη, ἰὐθουβομγε: Τοϊπιδυβαῖαιι, Β Τοϊπιδαιβαῖδα, πἰομῦ Ῥεϊππαυβαῖαα 
(61,)). ἘΠῚ ἀυβίοδο!θ ἰδ υδίδι ἢ νϑυβομσίθῦθη. [πὸ ἃ 18: 16 δου: σ 
ὩΪΟΠῦ ΤΟ ὮΥ ΘΥΚΘΠΗΘΔΥ. Ι, 2 Τοϊτιδυβαῖαα ἃ, Τοιηδῦβαῖαὰ ΒΒ. 8. ρδ]οὶ- 
Ῥαπᾶβ Α, ρβὶθίβιιπβ Β. Μακίάομαίϊβ. Β, Μακοάοπαίβ. ἃ, 5 σὰ ΠΟ [, 16. 
4 δῃηαι!]αυβαῖϊζα Β, ἀπαδ]αυβαῖὶζε Α, 8, σὰ Μί. Χ, 25, νϑυρ]. Ὀσόρβυά]αθο --- 
Ῥχοβγυαϊάρο ΒΟ. ΧΙ, 10 1 ΤῈ, ΤΥ͂, 9. Ῥὰυ ΑΒ, πΙιομύ Ῥδῃ (Οδ8..). νίβδῃ- 
ἀοῖπ Β, νἱ᾽βδῃάϊη Α, 

Ι, 1 Χυϊβίαιιβ [6818] Χοιστοῦ ᾿Ιησοῦ (1) ὅϊη ὨΕῸ ἀΐρ νρῆ -- 
᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. ---ὀ ΔΠΔΡΒΠπῖπ1} ἐπέτ γή}, ῬΙαΤᾺ] [ἄγ βἰηρα]ασ, --- Χυὶ- 
βύαιιβ 168115] Χριστοῦ ᾿ΤΙησοὺῦ (2) ΛΌΤΕῸ Ὁ νρ -- χυρίου ᾿Ιησοῦ Χοιστοῦ. 
2 γ]181}} ἴπ βμδοΠοΥ ἔοτη τἴ|6 110. 1, 4 πηᾶ Τα πη 11 Τίπι. 1, 2. --- 
ὐ01}}] πατρός ΑΘ1ΕῸ τὖ νρ ---- πατοὸς ἡμῶν --- Μακίάοιαῖ58] εἰς ακε-, 
δονίαν, 8. λὰ Το. ΧΥ, 156. 4 ρδϑαυγνθίναυτῆθ} γε) εαλογίαις, ψ Υ 1088 
ΠΟΙ] ἀαπρ ἀθ5. » Ι ΘΟ ἸΒΟ ΘΠ ΘΟΠΙΡ ΟΒἰ[1π|. --- ὑϊπητοῖπαὶ } οἰχοδομήν ἢ 
ἵν -- οἴκονομίαν. --- γἱ᾽βαῃαθῖη]} Ζιροβοίζί, ἊΝ 
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αὐβαὶ πν αἰπα 5Ρ01116 181} σα απ ᾽ν αθγθ ἈΠ] ιιθα126, ΡΟΘὶ 80Κ- 
πἶπὶ ἃπαἀβία! ἀπ τηὰῖὶβ Ρὰὰ ὑἰπηγθίηδὶ ρα Ρ5. Ρ᾽Ζὰ] νἱβαπ θη ἰπ 

σα Δα θοὶπαϊ. [ ὅ ἈΡΡὰπ ἃηοὶθ ἰδὺ Δ ὈιΒΠα 15 {πὰρ γᾶ 18 
ΒΓΑ] πη πιὰ ᾿ιαἰ γὐϊη 18} τὰ] ΡΥ 8561 οΟ δ] 7411 ρα Δ θ᾽ πὶ ἀπ- 

Εϊπαἀδγγϑίβαὶ, 1 ὁ αἵ Ῥαϊμη6Ὶ βϑατηδὶ ἃ ΑἸ γ 214] ἀϑγὰπαϊἀ θα πῃ 
ἀὰ ᾿δυβανααγθίη, 7 ΥυἹ]ᾶη 88 υἱϑᾶη Ὑἱθο δ] 158}}08, πἰ 
{γα ] πἀδη8. πἰμ γα το]απα πῃ Ὀἱ ἔγὰ β0ϊαγ]απᾶ. 

8 ΑΡΡδη νἱδαπι βαῦθὶ ρῸΡ ᾿ἰϑύὺ υἱῦοθ, 1808] ᾿γὰβ 15. υἱῦο- ἡ --- 2 (Β) 
ἀοῖρο ὈΣΚΟΙΡ, 9. νἱϊαμαθ Ραῦύοὶ ρϑγαὶ ὐδιητηὰ Ὑἱῦορ πἰδὺ 

Βα 010, ἃκΚ υἱτοαα]ϑαῖσμη 18} ἀπ α] απ 18} πΠ51 0] α΄ τα 78} [τἃ- 

γα απ 18 ἢ ὉΠΑΙΓ ΚΠδΙτη 8} ἀϑυθῖπαῖπι, αὐΐϑηϑ ὈΠΙσρΎυδη- 
ἄδτὴ ἴδ ἢ ΔΙ ῖπ5 ὈΠρΡΟγΠαδΠ, ΤΠ Π8 8 Π]Δ ΤΡ υ] απ δηη, 10 Π0- 

2 

4 μηδὲ προσέχειν μύϑοις καὶ γενεαλογίαις ἄπεραντοις, αἵτι-- 
νγὲς ζητήσεις παρέχουσιν μᾶλλον ἢ οἰκοδομὴν ϑεοῦ τὴν ἐν 
πίστει. ὅ τὸ δὲ τέλος τῆς παραγγελίας ἐστὶν ἀγάπη ἐκ 
χαϑαρᾶς χαρδίας καὶ συνειδήσεως ἀγαϑῆς καὶ πίστεως ἀνυ-- 

ποχρίτου, 6 ὧν τινὲς ἀστοχήσαντες ἐξετράπησαν εἰς μα- 
, , φ) , ᾿ - 

ταιολογίαν, 1 ϑέλοντες εἶναι νομοδιδάσκαλοι, μὴ νοοῦντες 

μήτε ἃ λέγουσιν μήτε περὶ τίνων διαβεβαιοῦνται. 

8 Οἴδαμεν δὲ ὅτι καλὸς ὃ νόμος, ἐάν τις αὐτῷ νομί- 

μως χρῆται, 9 εἰδὼς τοῦτο, ὅτι δικαίῳ νόμος οὐ κεῖται, 
ἀλλ᾽ ἀνόμοις χαὶ ἀνυποτάχτοις καὶ ἀσεβέσιν καὶ ἁμαρτωλοῖς 
χαὶ ἀνοσίοις καὶ βεβήλοις, πατρολῴαις καὶ μητρολῴαις, ἀν- 

δ ἀΡΡᾶπ ἃπᾶρὶ8 Α, δρβαπᾶριβϑ Β. Ζι τη βυ ββοῖπ  μαῦ ἃ ἃ ταπᾶθ 
αἴθ ροββθ ρϑιπυπᾶαὶ. 7 πὶ (μή) Β, πῖῃ. Α. 8. τἱΐαπι (οἴδαμεν) Α,, νἱτὰΡ 
Β (πδοὴ ΟἹ, υὑπιρϑκθητί). ΡῸΡ ἃ, ροὰ Β υπᾶ ἀϊδ ποτϑαβροῦθι. υτἱίοάθῖρο 
(νομίμως) Β, τυἱΐοάα Α, ΜῸ] ΠΌΤ ὙΘΥΒΘθη, ἀ00}} 41]6η51118. πο 1,0. 1, 74 
Ζὰ οὐκΙᾶσεπ. 9. υἱίδῃαβ Α, υἱΐδαπβ Β. υἱδοβρ πἰϑύ 881} ("όμος οὐ χεῖται) 
Β, πῖβύ υἱῦοΡ βϑ!}Ὁ Α (νυ]ρ. πομ οϑύ ἰθοχ ροβιία). Ζᾳ ὑπβὶθ)]αῖτα ἴῃ Α ἀΐθ 
ΒΊοΒ86 αἵριδαϊτη. ΝΟ αἰ βοὶπβ Ὀσιοδύ Α 8}. 

ὅ 1561] ἐστίν. ἀταροβίθ]]6. Ἷ 51υτ]4πα} διαβεβαιοῦνται, γρ]. δ, 
Χ, 8 βεῖπα ρτζαϊῃίθιπ βοκ]πδπβ βύϊυσ]απ (στῆσαι). 9 νἱἱαη 8] εἰδώς, 
65 [610 τοῦτο, σπῖο Τ| ΤΊ, 1, 16, ΘπΕὈΘΏΥ]1ΟὮ γ71611 68 ἴπ Ῥαΐθὶ ταἱῦ ΙἸορί. 
- 8Κ] ἀλλά Ἐδς νρᾳ --- δέ; ἀοοῖ βίθῃὺ δῖ ζυνϑῖϊθη ἔν δέ, --- 14} υπ- 
510] αἴτια} χαὶ ἀσεβέσιν Ὁ 14 ---- ἀσεβέσιν. ---- 7. ππαϊτπαῖτα} χαὲ ἀνοσίοις 
Ἑσάορ --- ἀνοσίοις. 
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ΥὍΠ., ΤΠ ΠΠΔῊΒ ΘΔ ΡΙγδη 8, Πρ] 81, πΐΥβυδυᾶγη, 8} 14 08]. 

γᾷ 81]715 ΡΙΖ] ΠΔ]]0η Ἰδἰβθῖηδ] δηαβίαπα!ρθ, 11 861 ἰϑὺ δὶ 

Αἰγαρ  .611 γα] ρα8 ΡῚ8 ΔΟΡῚ Π5. ΟΡ5, ραΐθὶ σαίγαθδι ἰϑὺ τη]8. 

12. 18} ΔΥΪ1ὰΔ0 ΡδΙηγηδ ᾿π νη θ] Πα ]η τὴῖκ Χυϊβίαθ 1688 ἴται- 
71π ἀμϑδυδιητηδ, ππύρ ὑγρογυᾶπα τη1κ τϑηπϊᾶα σαβαι)αη 5. 1π| 
Δα θ δἰ], 18. [κὶ ἴδυτα γὰβ γ]δηη 6.) 45. 18} τᾶ κβ Δ} 
ὉΓΡΥΙΚαηαβ.: ΚΘ] οἝΔΙΊΩΔ108 νὰ, ἀπ πηγιδαπα5 σαίαγίδ, ἴῃ 

ἘΠΡΆΙΔΆΡΘΙΠΙ, 14 1Ρ υἱληάβδια δηϑύβ {ΓΔ }1Π5 τὴ} σα] Δα 61- 
ὯΔ] 18} ΠΡ γαὶ ΡΙχαὶ ἴῃ Χγιβίδα 1θθ. 16. {πσον βαΐδ ναυτα 

788 Δ|1α1Ζ08 ἃπαδηπηδῖ5 γα}. βαύθὶ Χυϊθύαβ [ΘΡὰ8 48Π| ἴῃ 

βδιητηδ, ἴδῖγ γι ἔγανδαγ ἢ δ η8 Π85]84Π. Ρ1Ζ661 ἰππϊδὺβ ἴπὴ ἵ[τ; 
16 ἃκδὶ ἀὰρ6 ρϑδυτηδιθθ γᾶ}, 6ἱ ἴῃ 1η15 {τππηϊδύδιηχηδ, δὖὺ- 

ϑαρΊ 641 Χγδύαθ [Θθ8 Δ1Π1ἃ ὉΒΡΘΙδποῖη ἅὰ ἐἰβαμίαὶ βδΐμη 

δροφόνοις, 10 πόρνοις, ἀρσενοχοίταις, ἀνδραποδισταῖς, 
μι ͵ ει ς ωὠ 

ψεύσταις, ἐπιόρχοις, καὶ εἴ τι ἕτερον τῇ ὑγιαινούσῃ διδασ- 
χαλίᾳ ἀντίχειται, 11 τῇ κατὰ τὸ εὐαγγέλιον τῆς δόξης τοῦ 

μαχαρίου ϑεοῦ, ὃ ἐπιστεύϑην ἐγώ. 12 χαὶ χάριν ἔχω τῷ 
ἐνδυναμώσαντί μὲ Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ χυρίῳ ἡμῶν, ὅτι πιστόν 
μ8 ἢγήσατο ϑέμενος εἰς διαχονίαν, 18 τὸν πρότερον ὄντα 
βλάσφημον χαὶ διώχτην καὶ ὑβριστήν: ἀλλὰ ἡλεήϑην, ὅτι 
ἀγνοῶν ἐποίησα ἐν ἀπιστίᾳ, 14 ὑπερεπλεόνασεν δὲ ἣ χάρις 
τοῦ χυρίου ἡμῶν μετὰ πίστεως καὶ ἀγάπης τῆς ἕν Χριστῷ 
Ἰησοῦ. 15 πιστὸς ὃ λόγος χαὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος, ὅτε 
Χριστὸς Ἰησοῦς ἦλϑεν εἰς τὸν κόσμον ἁμαρτωλοὺς σῶσαι, 
ὧν πρῶτός εἰμι ἐγώ. 106 ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἠλεήϑην, ἵνα ἐν 
ἐμοὶ πρώτῳ ἐνδείξηται Χριστὸς Ἰησοῦς τὴν ἅπασαν μαχρο-. 

10 ρσαβιναηᾶδιηθ Β ὙΔΠΏΤΒΟΠ ΘΙ Π]10ἢ, ποθ ροαθὶν]απᾶδια (ΟαΒβι1ρ1.). 
41118. Δ ὨΥΒΟ ΘΙ 1105 Β, πἰοῃῦ .411α (61.), νουρὶ]. 6]. Υ, 10. δπαβίαμαιρ 
ὙΓΔΏΤ ΒΟ ΘΙ Π]10ὴ Β, πἰοηύ δπάδίαπααπαᾶ (61.). 12. ἰτίρρνυαπα ὙΔΕγΒο Θ᾽ Ὡ]10}. 
Β, πῖομέ ραϊδυθ]απάαῃ (61,)}, Θθθπβοὸ ταπῖᾶα, πίοι σαπρία. 14 υἷὰ- 
γταβδῖᾶα Β, πίομύ υἱδγδθθῖρ (61.)). Ιθθὰ Β, [610 61 ΟἹ,. 16 Χυϊβίῃδ, 
Β Χυϊβίαυβ. ἱΖοθὶ, Β 1Ζ6. 

10 ἀρσενοχοίταις ὈΠ1ΘῸ ἀπ ογβούζί. 11 561 158} τῇ Ὁιδρ νῷ 
γῆμπδε ο580᾽ --- [6810, 12. 14}}} χαί ΚΙ, ἃ ΑἸηθτϑί --- [6 }10, 18 {ἰκοὶ ἔδυτα ν88] 
τὸν πρότερον ὄντα 1)5ΚΤ,, ἃ νρ Ατηῦτδῦ.,, ααὶ ῥρσΐαβ [1 --- τὸ πρότερον 
ὄντα. 14 ἔτγαυ)!π8] τοῦ χυρίου, ἡμῶν [6]}]0, 106 Χυϊδέιβ [6808] Χριστὸς 
᾿Ιησοῦς ΑὉ ἀΐ νρ Απιρχρύ --- ᾿Ιησοῦς Χρισιός, ᾿Ιησοῦς. --- δπαγαϊτθβαὶ 
γοβαὰμ ἀὰ ρ] 0] 4} μελλόντων πιστεύειν; Ὀπροχβόπιο 1 ΤᾺ, ΠῚ, 4 
ἉΠΟΥΑΙΥΡ γὰ8 ὍὯΠ ὅπ Υἱππδη. --- ἱπητη8}] ἐπ᾿ αὐτῷ; δι πιστεύειν εἰς 
τὰ οθθη80 Οἱἵ ἀυχοι ρϑ]δι απ τοϊύ ἀαξίν ρορθθοπ, ᾿ῖθ ἀυτοῖι ραὶδαῦ- 
Ἶαπ ἅα. 
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1Ζϑὶ ἃπδγ δῖ Ραὶ σϑϑὰῃ ἀπ σα] δα θα. ἱπισα ἀὰ ᾿ἰραϊπδὶ αἰνεὶ- 
ποη. 11 ἃΡὈᾶῃ Ριπαάδηὰ αἷνθ. ΠΥ] ΙΏγἃ, ὉΠ ᾽ ἈΒΔΙΠΥ ΘΠ ΔΙΏΠΊ 8, 

αἰπδτητηδ ἰγοἀδηητηα σαβθὰ Βυ ρα 18} σᾺ]Ρὰ8 ἷπ ΔΙ] 5. αἶγνθ; 

ΔΠΊΘΗ. 

18 ῬΟῸ Δπᾶραθη ὩΠΔἤ μὰ Ρα8, ὈΆΥΠΙ]0 ΤΟΙ] Δ ραϊα, Ὀὶ 

Ραΐπὶ ἕαυγα ἰααγβηϊγαπάδτη ἃηὰ ΡὰΚ Ῥγδαϊοί)αμη., Οἱ ἀὐϊαρα 18 

ἰπ Ραΐπὶ Ραΐὰ σοῦο ἀγδα νοΡ, 19. Παρθαη 8. σα] Δα 61 78} 

σοᾶδ τη θυ ββοῖη, Ρίχαϊθὶ ϑατηδὶ ἰδ κα πα η8. Ὀὶ ρα] Ὀ6]η έ 

, πϑδηδαδὶ γθγραη:; 20 ΡίΖθοὶ ἰϑὺ Ἡγιηδὶηδῖ8 18} ΑἸΑΙΚϑδη- 

αστιβ. Ρδη ΖΘ ὶ Δ η 1] βαύδπϊη 6ἱ σαί] ) αἰ πδιι ἢἰ να] 78. 
᾿ ἢ, 1 Βιάϊα πὰ ἔγαμπηβὺ 8118 ὑδααηπ Ὀ1405, ΔΙ ΓΟΠ]η8, ἃ --- 4 (Β) 

οὶ πῖπ5., γα ἔγαπι 81181Π| ΤηΔ μη η, 2. ἔτη Ρ᾽ Πα ΔΠ8 ΠῚ 

«...... 

: ϑυμίαν, πρὸς ὑποτύπωσιν τῶν μελλόντων πιστεύειν ἔτι᾽ 
᾿ ) - Ὕ Ν Ὑ}ἢ - Ἀ -Ὁ - ΦΕΓ 

αὐτῷ εἰς ζωὴν αἰώνιον. 17 τῷ δὲ βασιλεῖ τῶν αἰώνων, 
Ἴ ᾽ὔ 3 ,ὔ Γ, - - ᾿ Ν ,ὔ 2 Ἂς 

ἀφϑάρτῳ ἀοράτῳ μόνῳ σοφῷ ϑεῷ, τιμὴ καὶ δόξα εἰς τοὺς 
! αἰῶνας τῶν αἰώνων" ἀμήν. 
ἱ 18 Ταίτην τὴν τταραγγελίαν παρατίϑεμαί σοι, τέχγον 
ΠΠ τ Τιμιόϑεε, χατὰ τὰς προαγούσας ἐπὶ σὲ προφητείας, ἵνα 

2 - 

στρατεύῃ ἐν αὑταῖς τὴν καλὴν στρατείαν, 19 ἔχων πιίστιν 
2 2 Ν 

χαὶ ἀγαϑὴν συνείδησιν, ἥν τινες ἀττωσάμενοι περὶ τὴν πίστιν 
7: 2 ᾿ 

ἐναυάγησαν. 20 ὧν ἐστιν Ὑμέναιος καὶ .“λέξανδρος, οὗς 
᾿ ᾿ - -΄ εἹ Σ - Ἁ - 

᾿ παρέδωχα τῷ σατανᾷ ἵνα παιδευϑῶσιν μὴ βλασφημεῖν. 
»- “- 3 “ ’ - 

Π, 1 Παραχαλῶ οὖν πρῶτον πάντων στοιεῖσϑαι δεήσεις, 
7 

προσευχάς, ἐντεύξεις, εὐχαριστίας ὑπτὲρ πσάντων ἀνϑρώπων, 

Ἐπ στ ἐψυνονν φερθοσενν ᾿ 

17 Ὁπνϊαυ]δτητηθ, γΔ ΒΥ ΒΟΒΘΙ 110} Β, πίομύ ππαϊγαη]απηπια, (61,). ἔτο- 
ἀδιητηδᾶ; ὙΔΠΥΒΟ ΘΙ] 10. πα ΒΒ ἔτ ἀατηπιᾶ. 8] α1π8; ΖΉΙΒΟΠΘι ἱ ΠΠᾺ ἢ ΥὙΔΒΊ7,, 
.18 Μιύ ἔδυτα {τ Α οἷπ. 

17 ππτὶυγ]δτητη}] ἀφρϑάρτῳ --- ὍταΥ τρ Ατηδχϑύ ἀϑανάτῳ. --- ἔτο- 
. ἀάτηπη4} σοφῷ Ὁ53ΚΙ, 51η- ---- (010, 18 ἔδλπτα ἰαυτβηϊγαπάδιη] προαγούσας, 
᾿ πο: »ϑοτηᾶ85 ἀ6η γουα ρθη πάθη Υθββαριηρθη δ ἀ10ῃ ἀ6 ὙΥ οἰίθ. 

ὈΤΊΡΘΙΒ ἸΙορύ 685 Π8Δ06 [αυγβπιναηάδτη ἃ18 ρ]Οββθῖη Ζὶ Ὀοίγϑομέίθη,, 80 485 
ἩΤΒΡΥ ΠΡ, Οἢ σοβίαπαθηῃ ΒᾶϊίΘ: ὈΪ Ραϊτα ἴαυσα ἀηὰ ΡὺΚ ρταυΐοίαια. 19. πᾶἃ- 
ηαᾶαὶ γαῦσρυμ} ἐναυάγησαν, ἴτα αοὔ. ἀπᾷοτοβ ὈΠ4, ,816 ψυχάοῃ οηἐ]πβί). 
Π, 1 δ147}4] παρακαλῶ --- παραχάλει ὍΤΕ 6» Απαθυβί, --- 1161 π|η8] 
ἐγτεύξεις ; Ἰιζοῖπιθ 5011 πδοὴ 1,. Μϑυϑὺ Ρ. 2381 ἄθπι ρυϊθοίβομθη λέτή πδοῖ- 
ροὈΠᾶθέ δοίη, θοῦ λέτγ υὑπὰ λέσσομαι (πιο λιτανεύω υπὰ λιτανεία) 
βΒἰπα ἀοὺ βρᾶξζοσθῃ στδοϊ(δὺ ἔγοιηᾶ. 
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88 ἴτδμη. 8]Παἷπὶ βαΐμὶ ἴθ αἰδγαβδαι γἱϑαμάδημ, οἱ 5] αναπᾶοδίπ 
781 58) 414 Ῥαπδίτηα ἴῃ 8118 ρσδριαθιηῃ 18} οϑυπα]ᾶ. 

ὃ. ΡαϊὰΡ βᾶᾷπ ἰϑὺῦ ροᾶ 741} διηαδηθηὴ ἴῃ δηᾶναι" θ]ῶ πᾶβ] πα 5 
ἘΠΒΔΥ8 ΟἽΡ5, 4Ὧ4 8861 8118 5 ΙΔ 8 ΥὙ1}} ρσαηΐδαη 18} ἱπ απἴ- 
ΚαμβΡ]α 50Π]05 αἰ. ὅ 818 8115 οἵ, 81η8 18}. τη] ἀυτηοΠ8 

ΘΒ 78} ΤηᾶΠΠη6, Τηϑηηἃ ΧΥϊδία5 [6ϑ18, 6 858 οἹραμπαβ 51Κ 
5108 δηἀαρδαῃῦὺ ἴδαν 41|18π8., [1261] γοιὑγοα θη τη 6] 81 8γ06- 

Βα, { ἃἀἃ Ρδιηηηθὶ οαβδῦ] 08. ἴτὴ 1 τηθι]4 5 18}} ἀρδαβίδα- 

18. 5π]8 αἰρὰ ἴῃ Χγβύδα, πὶ ᾿ἰπρὰ, Δ ̓βαγθῖὶθ Ρίθαο0 ἴῃ ρἃ- 

ἸΔα θ 1 η81 18} 501]4]. 8. γὙ]]7}ὰ πὰ γΑΙΤΔΠη8 ὈΪα]8Π ἴῃ 81] ΔΊΤη 
βίδα1 πὶ 9Π 8 ἤδη 8 8 ΒΥ ΚΠῸΒ ΠΔΠΔΌΠ5 1ΠπὉ}} Ῥ γα 1 61η 18} ὑγοῖ- 

2 ὑττὲρ βασιλέων χαὶ πάντων τῶν ἐν ὑπεροχῇ ὄντων, ἵνα 
ἤρεμον χαὶ ἡσύχιον βίον διάγωμεν ἐν πάσῃ εὐσεβείᾳ καὶ 
σεμνότητι. 8 τοῦτο γὰρ καλὸν χαὶ ἀπόδεχτον ἐνώττειον τοῦ 

- ς - - « ’ 2 ΄ 7ὔ - 

σωτῆρος ἡμῶν ϑεοῦ, 4 ὃς πάντας ἀνϑρώπους ϑέλει, σωϑῆ- 
Ν γ ἘΦ 3 , 2 - [« Ν ΄ 

γαι χαὶ εἰς ἔπίγνωσιν ἀληϑείας ἐλθεῖν. ὅ εἷς γὰρ ϑέεὸς, 
τ Ν , - Ν 2 ΄ 2) Ν 

εἷς χαὶ μεσίτης ϑεοῦ καὶ ανϑρώπων, ἄνϑρωπος «Χριστὸς 
- » 

Ἰησοῦς, 6 ὁ δοὺς ξαυτὸν αντίλυτρον ὑπὲρ πάντων, τὸ μαρ- 
, - 59.) Ἂ ἘΝ το 5 ᾽ ΟΝ ΄ 

τύριον καιροῖς ἰδίοις, Ἱ εἰς ὃ ἐτέϑην ἐγὼ κηρυξ χαὶ ἀπί- 
στολος, ἀλήϑειαν λέγω ἐν Χριστε, οὐ ψεύδομαι, διδάσκαλος 

- ΐ 9 53 
ἐθνῶν ἐν πίστει καὶ ἀληθείᾳ. 8. βούλομαι οὖν τοὺς ἄνδρας 
προσεύχεσϑαι ἐν παντὶ τόπῳ ἑπαίροντας ὁσίους χεῖρας χω- 

1, 2 16} βυϊΪα Β, 1845 5Βα[α Α. 414 ΑΒ, 1ο5 ΟἿ,, νρ]. Π Τίπ. ΤΠ, 4. 
Α ἴῃ υἱκυηρ]α ΔΑ, υἱκαπὈ]α Β. 6 δπᾶάδραυμί: ἀπᾶδραμύ ΑΒ υμὰ 6, 
γ9]. ἐαυτραυμῖ5 ἘΡ᾿. 1, 1. 14. 6]. 1, 14, ἐγαθαυμίαθοϊα ἴπ ἀοΓ υτκαπᾶθ 
γομ ΑτθΖΖο, γυοϊζγοάθίπ Β, Ῥίζϑὶ νυοϊίγοᾶοὶ ἃ, ροδπαοσύ πδοὸὰ Ὀ1ΕῸ ἀρ 
Αταθγϑέ οὗ τὸ μαρτύριον χαιροῖς ἰδίοις ἐδόϑη, ποῦοὶ ἄθγ ἱπίθγροϊδίον 
ἐδόϑη πυξυδβοίζοι γϑυρᾶθ8. 1 18} β8ιη]αἱ Β, 1848 Βιπ]αϊ Α, 8 πὰ Β, 
ἴππι Α. 

2 ἔτδτα 811αἴτη} πάντων; “ἰΘἀθτμο]πρ ἄου ργᾶροβ. (ποῖ ᾽πὶ ΑἸαθΥ 86) 
Β6]ύθη, γουρὶ. Τιῦρθε Οτ. ρ. 245. --- ἴπ αἱάγαββαὰ} ἐν ὑπεροχῇ; υἱαταδϑι8β 
βίθῃί ΠΟΥ ἴπ ἀπρον δ ]1ΟΠογΥ Ὀραθαΐαπρ; 68 ᾿θιβδύ βοπϑῦύ , ἀθουῆϊδβ᾽ οὔθ 
» ἀθοστααβ8᾽; Βὅ. ΧἼΠΠ, 1 να] ἀυξηγδτι υαγνἰϑαπάδιι ἐξουσίαις ὑπερεχούσαις. 
-- βυ4] ἡσύχιον, γοτρὶ]. 11 Ο. ΥἹ, ὅ᾽ ἴῃ υπδυΐϊΐαπι ἐν ἀχαταστασίαις. 
8 Βαϊ Ρδῃ] τοῦτο γάρ (τὺ τοῦτο ΛΑ Κ᾽΄η1), νϑρὶ, ΠῸΟ, ΙΥ̓, 15. 1 ΤῈ. 
Ἐν Ὁ; ὁ γοϊῤνοάοῖπ}) τὸ μαρτύριον, ἀρροδβίίζοπ χὰπὶ γουμουρθμθπᾶθῃ 
φοάδηκοπ; Ὑυ1ῆ]α 5οιθίπῦ 685. 16ἄοοϊι, θπη Β βοῖποι ἰ(οχὺ Ὀθνϑιχὺ μα, 
αὐ δπᾶαραυμύ θοζορθι Ζὰ ΠδΌΘΠη. 7 ἴῃ Χυϊϑίαι] ἐν Χριστῷ δῖα: Ὠ5 
ΚΙ, -- [6}1. 8. γαϊγαμβ Ὀϊα].}] τοὺς ἄνδρας προσεύχεσϑαι ΕΘ τ 
γᾷ -- προσεύχεσϑανι τοὺς ἄνδρας. --- ὑνοϊβοιη}] διαλογισμοῦ ϑ᾽π1 ΑὉ 
ἘΤ ἀΐπι υρ Αιηρχϑύ --- διαλογισμῶν. 

ἘΞ τὰν κ π ἀκ δον 
Ὡς άρχες 5 ἔκ ἐς ον νιον ας “ 

Ι ΠῚ 

Ἱ 

“ 

ΓῚ 
Ι 
] ] 
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Ποῖπ; 9. βαΠΊΔ ]οἶκὸ 18}} αἰποη8 ἴῃ ραΐοθθι πὶ ὨγΔΙΠ]δ], τη] 
σατϊπα]οπ 8 ἱπαμοὶη [δἰ] ἀθ]η5. 51Κ, πὶ ἴῃ βδηΐοιη δἱΡ- 
Ρᾶὰ σα]ρὰ ἰρραι τηδυ κυ θαι ἀἰρραᾶι γαβί)οη ΘΔ] 11, 
10. ἃἷκ βαΐϑὶ ρᾷᾶο ἰδὺ αἰποιῃ ροὩΠαἰϊαηἀθῖτη σὰ Ὀ]οΐαπ, ΡΙΠἢ 

γαυγβίγα σοῦ. 11 αἷμο ἴῃ ἈΠ] σα 81 5]1 51Κ ἴῃ 8118] υὔδὰ- 

βθίηδὶ. 12. 10 φ Δ] 5]. ΠΟ πὶ ᾿5]8 1078, πὶ [γαα] πο λαγα 

γαϊνα, ἃΚ Υἱϑᾶπ ἴῃ ΡαΠαϊπαὶ. 18 Αἀδιη ἃ ἔπτη σΔΟΙΡ ἢ 
γΡ. ῬΆΡΙΟΝ Αἰννὰ. 14 18} Αἀδηὶ πὶ γνῶ] υϑ]υῖο 085, 1 
αἴποὸ πϑ]αθοᾶα ἴῃ τηϊββαθαὶ νὰ}, 1 10 σφ ΠΙ510 β 1.) ὈΔΓΠΘ 

ΘΆΡΔῸΣΡ, ἰαθαὶ σαβίαπαδηα ἴῃ ρα] Δα οἰπὰὶ 18} ἔαρ γαὶ 78} 

γί! θαὶ τὴῖρ σα τα ρβ]οίη. 

ρὶς ὀργῆς χαὶ διαλογισμοῦ. 9 ὡσαύτως καὶ γυναῖκας ἕν 

χαταστολῇ χοσμίῳ, μετὰ αἰδοῦς καὶ σωφροσύνης χοσμεῖν 
ἑαυτάς, μὴ ἐν σιλέγμασιν ἢ χρυσῷ ἢ μαργαρίταις ἢ ἱματισμῷ 
πολυτελεῖ, 10 ἀλλ᾽ ὃ πρέπει γυναιξὶν ἐτταγγελλομέναις ϑεο- 
σέβειαν, δι’ ἔργων ἀγαϑῶν. 11 γυνὴ ἐν ἡσυχίᾳ μανϑανέτω 
ἐν πάσῃ ὑποταγῇ. 12 διδάσχειν δὲ γυναικὶ οὐχ ἐπιτρέπω, 
οὐδὲ αὐϑεντεῖν ἀνδρός, ἀλλ᾽ εἶναι ἐν ἡσυχίᾳ. 18 ᾿δὰμ γὰρ 
πρῶτος ἐπλάσϑη, εἶτα Εὔα. 14 καὶ ““δὰμ οὐκ ἡπατήϑη, 
ἡ δὲ γυνὴ ἐξαιτατηϑεῖσα ἐν παραβάσει γέγονεν, 15 σωϑή- 
σεται δὲ διὰ τῆς τεχγνογονίας, ἐὰν μείνωσιν ἐν πίστει καὶ 
ἀγάπῃ καὶ ἁγιασμῶ μετὰ σωφροσύνης. 

9 ᾿παποῖη ΑΒ, τιδῃοῖπ ΟΤ,. ρα]ρὰ ΑΒ, πιομύ ρ]Ρ (61,). τηδε κτϑιψιι τ 
ΑΒ, πιατκυθιίαπη 61... 10. Ὀ]οίαη ΑΒ, πιομῦ Ὀ]ΟΡαπ (61). 11 ἈΠ1ῸΡ8 
ΑΒ, πίομύ παῦρα (61.); ἈΠ Ρα βομοῖηῦ ,Ζα τθη, δα πη θυ Ἰβαταϊκοῖῦ ἡ Ζὰ 
Ῥεάθαυΐεῃ. 12 Ῥδμαῖηαὶ ἵπ ἃ ἴαβύ ϑυ]οβοῆθη; 8.0} ἴῃ Β 1ἰϑύ ὺγ Ρᾶ.. 
ἀθυῦ!οῃ; Τιθ6 506116 4165 σου ψῖθ ἈΠΠῸΡα ἴτη γουῖρθη γογβ6 ἀυγοῃ 60π- 
Ἰδοῦαν ΠΘΥ. 18 ρδαϊρδῃβ ἃ, ρσδάϊραπᾶβ Β. 15 ἔπἸρναὶ Β, ἔπ]αρναὶ Α. 

9 148} χαί (1) ὅϊης ὈΕΟΚΙ, ἰὲ νρ -- (61, --ὀ Ὠγαΐη͵α]] χοσμίῳ 
(0 ἘῸ Βῖπο χοσμίως); Ὠταϊπ]αὶ οπίβρυϊοθέ ἄθπι χοσμίῳ πίομῦ σϑπϑι, 
βαϊοίοϊπαϊ ΘΠ. ἄθη ]1αὐθι ΠἸβοῦμθη. ΟΠΔθΙδι’ 415. ἄθηῃ ρυθοῃ. χαταστολῇ 
(νϑϑίϊβ ἀθπιΐῖββα τς διηϊοι8). --- ἔθη θ᾽ 8] χοσμεῖν, πδοὴ ἴξ υρ Διηθγϑί 
» Οὐμδηΐοβ᾽, ἰπᾶθμη Ὀϊά]αη Ζὰ αἴποη8 πἰπσιροάδοῃξ πυτᾶρ. --- Δ'θὈ}αι]} ἤ 
(1) 3 ΚΤ, ἔπι τυρὶ ΗΐοΣ Απιρτϑύ --- χαί. --- ρα] θαι} ΑΒ; βοπϑέ βίθῃύ χυγϑὶ- 
τὴη8] σφ] 5, οἰητη8] πηρϑ] 5. πα Π]Ὸρ 4] 65. 12 10 ρα]αϊϑδη αἰποη] 
διδάσχειν δὲ γυναιχί δῖπ ΑΠΕῸ 10 γρ Απιρυβὺ --- γυναιχὶ δὲ διδάσκειν. 
-τ- π1} οὐδέ, ἀπρον δ ῃη] 10} {ν τ]. --- ταυϊίπου ἔδυτα γαϊτὰ} αὐϑεντεῖν 
ἀνδρός ; ἔγαυ)ποι βίθῃς βομηϑέ τηϊύ ἄθιῃ ἀαίίν; [Ια΄., ἀοιηϊπᾶτὶ ἴῃ (ΒΌρΤΆ) 
γιατ, 138 Αννα] ἅθϑι. ἦδ8 υθυάορρϑὶθβ ν 5. σι Τ1,ο, Υ, 27. ᾿ 
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Ἰ᾽Κιο ΠῚ, 1 ΤῊρΡΡῪ βαύᾶ γαυτα : 1808] ἢν ΔΙ ΡΒ 61 Π8 ρα ]γ- 

ἐπ 518) Π6ῚΡ, φΌΙ5. γϑαιβῦν 8 σΔΙΓΠ6 10. 2. 5Κ81] πὰ ΔΙ ΡΙΒΚα ρα τπ- 
σα ΔἸ ΠΟ Ρ85. υἰϑαπ, δἰ πδῖσοβ 4θη815 ἃ0ᾶ, Ὡπάλρβδμΐβ, ρατίαᾶ, 
ἴῸΡ8., ραΐαα!β, σαβυροαβ, Ἰδἰβθῖρθ, 9. ἢ] ὙΘΙΠῈ]5, πὶ 51885, 

ΔΚ 58, ΟΔΙΥΙΒ, ΠΩ] ΒΆΚᾺΪΒ, ΠῚ [ΔΙ ΠΕ ΚΒ, 4 56, πϑιηπη8, 

δατᾶα γα}]ὰ ἴδυγαραροδηαθ, Ὀαγπὰ ΠΔΡδΠ 45. αὐ πδυβ]παοπᾶ 

Τ10 411] ΔηΔΥ]]]) 6] --- ὅ 10 1801 πγαθ ϑβθὶπϑιηηᾶ σᾶγα 

ἔδαγαραροαη Πἰ τηᾶρ΄, ᾿γαϊνα 81 165] 00 σἽΡ5. σφ ΚαΙΟΡ ὃ --- 

6. π1}} πἰ]αϑαθδηδ,, ἰδ] δαΐῦο αἰ μδαῃ 15 ἴῃ βίδα ἃἰαγα- 

ΠῚ, 1 Πιστὸς ὁ λόγος Εἴ τις ἐπισκοπῆς ὀρέγεται, χαλοῦ 

ἔργου ἐπιϑυμεῖ. 2 δεῖ οὖν τὸν ἐγτίσκοττον ἀνετείλημτστον 
εἶναι, μιᾶς γυναικὸς ἄνδρα, νηφάλιον, σώφρονα, χόσμιον, 
φιλόξενον, διδαχτιχόν, ὃ μὴ πάροινον, μὴ πιλήχτην, ἀλλ᾽ 
ἐπιεικῆ, ἄμαχον, ἀφιλάργυρον, 4 τοῦ ἰδίου οἴχου χαλῶς 
προϊστάμενον, τέχνα ἔχοντα ἐν ὑποταγῇ μετὰ πάσης σεμνό- 
τητος --- ὅ εἰ δέ τις τοῦ ἰδίου οἴκου τεροστῆναι οὐκ οἶδεν, 
γτῶς ἐχχλησίας ϑεοῦ ἐπιμελήσεται; --- ὁ μὴ νεόφυτον, ἕνα 

μὴ τυφωϑεὶς εἰς χρίμα ἐμπέσῃ τοῦ διαβόλου. 1 δεῖ δὲ 

ΠῚ, 1 Τ΄6 ὈθΖθιομηαηρ' 465 Πληϊέθπ ΔΌβομ 5. ἴῃ Β [8 10. δἱρίβικδα- 
ῬΘη5 Α, δ᾽ριβκυρβίηῃβ Β, 85. Ζὰ ῬὨΏ1]. Π, 286. 2. υὑπρϑίδιυϊμο 5 ἃ, ἀπρᾶ- 
Ταϊτποπᾶβ' Β΄ απ ΟἹ,, Ὑρ]- Τὰν, Τὸ. 6... .85.ϑ (1, μη) Ὁ, αρΠ ἢ πΠΠ πε 
ΒΟΥΘΌΒΡΘΌΘΥ. γὙϑίπυ}]β ΑΒ, νϑίππαβ Θ1,. πὶ 518}818 Β, 1158 518}1τ18 Α.; 5]18- 
415 δοῃ Τιί. 1, 7. βαΐ5θ. ΑΒ, 5υἐ5 ΟἿ,. ααϊγτυβ ΑΒ, αἰγίκηῖβ ΟἿ,, βΒ8κὰ]5 
ΑΒ, 561κ|15 Ο1,.. 4 ἰδυταρασραπαβ Α, αυταραρραῃθ Β. υἱπαυδ᾽απᾶάομδ Β, 
αὐ] απ άοπα, ἃ. ἩΐΟΙ τοῦ Β 80. δηδν1))]θὶπ, ΑΔ 8πΔΥ}]7}ΠΕπ, Ὑϑυρ]. 
ῬῊΙ. ΤΥ͂, 6, γο ΑΒ δηδυ1]6. Πᾶθθη. δ᾽ φΆΚΟΑΥΟΡ Δ, ρακαταὶ 6], 8. 
ΠΥΟΣΎΤΙ ΤΟΥ, 6 πἰυϊαθαίϊάαπα Α ὙΔΕΤΒΟ ΘΙ 10, πἰυΐαη βαύϊαπα ΟἿ, 
ἜΘΠ80 ἰβύ 8]7 816 1 05 σϑυ]άθῦ; πϑῦθη Πἰα ΚΙΔἢ 5. ϑύθηῦ 965. ψ16 Ζ. Ὁ. Ἰδι88- 
γϑυτβ, σα Βκαῦημο 1 ΠΡ θη. Ἰαυβηδπᾶμβ, ρα Ὀ]οβύχϑιβ. αἰδυ μι 1485. Α πϑτ- 
ΒΟΒΘΙΠ]1Οἢ, υἱάτμαῦθ5 ΟἿ. 

ΠΙ|, 2 δηᾶαραμίθ] νήφαλιον, 5. ΠΟ Τίπ. ΤΥ, ὅ γνῆφε απᾶδραϊίβ 
517118;, Τιῦ. 1, 8 -- σώφρων. --- ρατϊααθ ἴτ0}8] σώφρονα, γοιρ]. 11, 1 
ραϊτα ]οῖη σωφροσύνης; βατϊιαβ (ππύθη 11 --- σεμνός) ᾿δϑὺ χυρθβθύχί, Ὑρ]. 
σὰ 1 Ο. ΧΙ, 20. Ηϊοῦ παύ ἢ ,Βοῦχϊαπι, ῥυααθηίθπι, ρῥυαϊοατη, ΟΥ̓Πα ΆΠΙ, 
Βοβρίξαϊοιη, ἀοοίογοια᾽, ΗΙΘΥ ΒΟΥ, οὐπαύμμμ, ρῥυπαθηίθι, Ῥαάϊουμπι, 
μοβρι αϊθιη, ἀοοίογοιη᾽᾽, Ὀθ᾽4θ. 4180 ΘὈθῃ 8115. οἷπ ρ᾽ θα χανὶθ]. πὰ Οοίϊ- 
ΒΟΠΘΠ ᾿ἰδῦ ΘΌΘΠΒΟ ὙΘΙΒ5 ὃ. ΠΔΔΙΥΥΙΙ5. ΟΟΘΙ 8108 ΘΙ ΠΡ ΘΒΟΠΟΌΘΗ. 4 αἰπαιυβ]απ- 
ἄομα] ἐν ὑποταγῇ. 1Ἰαῦ. , ΒυθαϊοΒ᾽, --- δπαν!]]οῖπ} σεμνότητος; δα Υ}]76] 
(1110 610) ραβδῦ Ὸ] 'ἴπ ἄθπ Ζυβδηηπη πη ρ᾽, ΘΗ οΡυ Οὐ ΔΌΘΥ γθᾶθι ἄθπι 
ϑυϊθοῃ. σεμνότης, ποοῖ ἄθμι ἰαΐ., οαβίϊιαβ᾽, 6 πἰυϊαϑαί! 44π8} γψεόφυτον, 
ὙΥΟΥΠΠ1Οἢ πο ρΘὈΙ]ἀοίθθ οοπιροβίίαμη. Ηΐο τῖθ Ὀοὶ ἀϊαϊκαιπαπβ (8) 1688 
Β100 ἄογ ἀρθουβοίζου ἀυστο ἀα8 ΟὙΙΘΟΒΙΒΟηθ γου]θιΐθη ἄθπ δοοιδαύνν βύαϑ' 
65 ποιιϊπαίλυβ Ζὰ ΒοίΖρΠ, 
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881] ἘΠΉῸ]Ρη8. 1 5ΚᾺ1] ἃὰκ ἰβ νοι ὑνοα!ρθα οοᾶὰ παρα ἰγϑιη 
Ραΐμη αἴὰ. οἱ πὶ αὐαγίβαϊ ἴῃ ἰαγοὶῦ 1841} ]δτησηᾶ ἀΒΠ]ΡΙΠΒ. 

8. 18} 5γὰ ΟἸ ΚΑΙ ΠΠΠΒ σα δ η8, π1} [Ια Ἰ ΚαΠ5, πὶ γϑὶ πᾶ 

ἢϊὰ αἰ Ἰαπἀδη5, 1} ἃρ]αϊ σαβί! ἀλπ5, 9. ΠαΡαπμάδη8 Τπηἃ 

σα ΔῈ ΘΙ Π815 ἴῃ ΒΥΔΙΠἾ]ὰὶ ΘΠ πρ αὶ. 10. 184} Ρὰϊ Ῥᾶῃ σακῖυ- 

βαϊηδα ἔπμϊϑύ, 188 5νὰ ΔΠαΡΔΗἰ] πα ἀπρα Δ  Γ]πΠ0α] ν]βδη- 
ἀδη8. 11 ΟἸΠΟΠΒ ΒΙ Δ] ΘΙΚῸ ραν αα08, ἢἱ αἸΡα]05, ραίϑα 1708, 
ὑγίσουοβ ἴῃ Δ]]Διητηᾶ. 12. αἸαΚαθ 18 5ἰδηδ αἰ μαῖχο 8 4ΘΠ818 

ἃΌΔΠ5, ὈΔΥΠ γαῖα αγαραρρ ἀλη. 1801 ΒΘ] πᾶ ϊπη σα ΊΊη. 
18 Ραὶ ἃὰκ γα] ΔΠαΡΑ Δ ηἀΔη8 οὐἹα ροοᾶα [αἰγνδαγκ]απα 

78} τηᾶπᾶσα ὈΔΙΡοὶπ (1Π) σα]δα οἰ πὶ θῖχαϊ ἴθ Χυϊδύαιι [081 
14 ΡῬαΐὰ Ριι5 1261] ὙΘη] πὰ 5 αἰπηδπ αὖ Ρὰ8 βρτδαΐο; 15 ἃΡ- 

πα, Ν ; ἈΝ 27 2 Ν -᾿ ΡῚ «ε Ν 

αὐτὸν χαὶ μαρτυρίαν χαλὴν ἔχειν ἀπὸ τῶν ξξωϑεν, ἵνα μὴ 
᾿ 2 Ν τ , Ν , . , ’ 

εἰς ὀνειδισμὸν ἐμπέσῃ καὶ παγίδα τοῦ διαβόλου. 8 διαχο- 

γους ὡσαύτως σεμνούς, μὴ διλόγους, μὴ οἴνῳ πολλῷ προσ- 
ἔχοντας, μὴ αἰσχροχερδεῖς, 9 ἔχοντας τὸ μυστήριον τῆς 

πίστεως ἐν χαϑαρᾷ συνειδήσει. 10 χαὶ οὕτοι δὲ δοχιμα- 
ζέσϑωσαν πρῶτον, καὶ οὕτω διαχονείτωσαν ἀνέγκλητοι ὄντες. 

- ,ὔ 

11 γυναῖχας ὡσαύτως σεμνάς, μὴ διαβολους, νηφαλίους, 

χειιστὰς ἐν πᾶσιν. 12 διάκονοι ἔστωσαν μιᾶς γυναικὸς ἂν- 

ὄρες, τέχνων χαλῶς προϊστάμενοι καὶ τῶν ἰδίων οἴχων. 
« Ἀ - 7 Ἀ « “Ὁ Ἃ 

18 οἱ γὰρ χαλῶς διαχογήσαντες βαϑμὸν ξαυτοῖς χαλὸν πτερι- 

ποιοῦνται χαὶ πολλὴν παρρησίαν ἐν πίστει τῇ ὃν Χριστῷ 
Β] -- - ’ὔ ’ὔ "] ,ὔ ΒῚ - » ἢ ᾿Ὶ 7 

Ἰησοῦ. 14 ταῦτα σοι γράφω ἐλπίζων ἐλϑεῖν πρὸς σὲ τάχιον. 

10 νἱϑαπᾶδηβ; ἀ υἱ᾽βαπᾶδηβ [ βαπᾶδηβ. 11 σδίδυγυ]οδ, 8π|ὶ τὰπθ 81- 
ἀΔΡαμίοβ, υρὶ]. 1 Τίμα, ΤΥ, ὅ ἀπά οὔοπ 2. 18 ἴπ 6] δὺ8 σθρθη ὈΑΙΡοΐπ. 

Ἵ α0Κ] δέ, αἴθ νϑυξαυβομαπρ ἰϑύ ΠΟΥ ΖιΘμα 10. ἀπραΒΒΘη. --- 18] 
αὐτόν ῬΚΤΙ, ἀ ἔπι νρ --- (6810. --- σοάα ΠΔΡ085] χαλὴν ἔχειν δῖα ΑΗΚΤ, -- 
ἔχειν καλήν. --- αἰᾶτϊαδαϊ ἴπ Ἰᾶνοι] εἰς ὀνειδισμὸν ἐμπέσῃ, ΔΌΜΘΙΟΒΘπᾶθ 
ὙΟΥ βίθ]ππρ. 8.180} 5γὰ ἀἸακαυπη8)] διαχόνους ὡσαύτως, Δ} πυροβούσί, 
Ἀπ ΘΙσποπάθ νου βίθ ]Πυηρ΄. --- ΑἸ ΒΟ Καη5} διλόγους; [ΔΙ υ ΓΙ Καμθ. ΤᾺΣ 
δίοββο ζὰ δρ]αϊραβίδ] ἀδη5 πᾶ νοτάτδηρίο πὶ ἑθχὺ ἀΔ5 πον ἐγ διλόγους, 
γα χὰ ΜΙῸΥ͂, 44; Ἔρι; ΤΠ ῬΕΙ͂, ΤῊ 19. 1 ΧΙ, 20... 10 48.808] 
χαὶ οἵτως Ὁ αἴ τγρ Ηϊογ Ατηρτβί -- εἶτα. 11 ἀϊαθυ105] διαβόλους, αὐΐ- 
[116 πᾶς Ὑοσνγεπάσπμρ 65 τοπιάνγοτίοβ, 11 Τίπη. ΠΠ|, 8 1ϑ80 65. ἀυγοι [αϊτῖ- 
ποπιᾶάδηβ σΘ ΘΌΘΗ. 18 ργ14] βαϑμόν, ἑαυτοῖς ἴ61Ὁ; Ἤθγπο βούζί ἀδῆθν 
815. εἶπ; βαϑμός πυπᾶ ρυίάβ πὺν ΒΙθυ. ---- [αἰσγαυτνκαπ} περιπεοιοῦνται; Ὑ8]. 
ἰαϊχοτοῖραπ χρατεῖν. 14 βρταυΐίο] τάχιον, σὶρ {πι. Χ1Π, 21, 1αὐ, ,οἰ(ο᾽. 
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564 Ι Τιπιοίπουβ ΤΥ. 

ΡῬδη 1804] 5αϊη]διι, οἱ υἱδθὶβ Ὠγαῖνα 5] ἰϑὺ ἴῃ σαγᾶδ ΟἹ 5 
ὈΒΙΪ δ, 5861 δῦ Δ1Κ]65]0 σα 5. ΠΡΔΠα]Π5, 5818 188} Ὁπ]ρῚβὰ 
ΒΌΠ]05. 16 18} ἀμϑαῃίαθα τη11115 ᾿ἰδὺ σαριαθίηβ γὰπᾶ, 886] 

σΘ ΔΙ ΠΠΠΡ5. νᾶ} ἴῃ ΙοἸκα, σαγδὶ ἢὐ8 σΔἋΟΤΩΙΡ5. γ8ῚΡ 1π ΔΏΙΗΪη, 
αἰδυρΊ 85 γῶ} βαϊηῚ ΔρΡΟΊαΠ]., Τη67145 γᾺ}}Ρ ἴῃ Ριυάομι, ρἃ- 

ἸΔα 105 σὺ ἴῃ ἰδ γπνσαὰ., ΔηἀηΠ8 5 γα} 1π σα] ρα. | 

ΤΥ, 1 ΑΡΡᾶῃ δ διη 5υ Καηρᾶρα αἸΡῚΡ ρβαΐθὶ 1ῃ βρθαϊβύα! τη 

ἀδρδη αἰβίδπαδηα 5α πιὰ] σα] Δα ὈΘΙηδ1]., αὐβαϊ νη 88 ΔΠΠΊΔΠΘ 

Αγ Ζ 1008 18} 1δἰβθῖπο ἀπΠ μα] Ροπο, ἰ 2. ἴῃ ΠΠαὐοῖη ΠΠπρπᾶνδιγαθ 
8 ραϊδπαϊάα, Πδρδηάδη6 ϑγθϑὰ τ] θυ βϑθίη, 8. γαι]δπαδηθ 

ἸαρῸ8, ραρδΙθδΠη τηδῦθ, ΡᾶΠ26] ΟΡ οάβκορ ἀὰ ΔηΔΠΪΤηδΠ 

δὼ - κὦ “« 3) 

16 ἐὰν δὲ βραδύνω, ἵνα εἰδῇς πτῶς δεῖ ἕν οἴχῳ ϑεοῦ ἀνα- 
,ὔ ο ᾿ Ν γ 14 - - - ᾿ 

στρέφεσϑαι, ἥτις ἐστὶν ἐχχλησία ϑεοῦ ζῶντος, στῦλος καὶ 
« Ψ' ων ) , Ν ξ ᾽ὔ ,ὔ 2 ᾿ 

ἑδραίωμα τῆς ἀληϑείας. 16 χαὶ ὁμολογουμένως μέγα ἔστιν 

τὸ τῆς εὐσεβείας μυστήριον, ὃς ἐφανερώϑη ἐν σαρκί, ἐδι- 
’ 2 ΄ 2 2 ,ὔ 2 , Ὕ 2 

χαιωϑὴ ἔν πνεύματι, ὥφϑη ἀγγέλοις, ξχηρύχϑη ἕν ξϑνεσιν, 
᾿] 2 , 2 ΄ Ρ] ἢ 
ἐπιστευϑὴ ὃν κόσμῳ, ἀνελημφϑη ἕν δόξῃ. 

ΤΥ, 1 Τὸ δὲ πνεῦμα ῥητῶς λέγει ὅτι ἐν ὑστέροις και- 

ροῖς ἀποστήσονταί τινες τῆς πίστεως, προσέχοντες πνεύμα- 

σιν πλάνοις χαὶ διδασχαλίαις δαιμονίων, 2 ἐν ὑπτοχρίσει 

ψευδολόγων, κεχαυτηριασμένων τὴν ἰδίαν συνείδησιν, 8 χω- 
λυόντων γαμεῖν, ἀπέχεσϑαι βρωμάτων, ἃ ὃ ϑεὸς ἔχτισεν᾿ 

16 τγἱΐοθὶβ Α, πίομί νυἱίαϊβ (61,). υπβαμίαρθα Α, πιο ἀπβαῃραρᾶ 
(61)). ΙΥ, 1 Μἰ|ύ ΔΡ}Ὀαπ {τι Β οἷπ. βρϑαϊβίαϊιπη Α, βριαϊβίαϊ πη Β. 

16 πιῖ1118] 180 ΒΘὮΤ ουϊόβοῆθη, ἀοο ἀατῇ πιομύ τὴ Κ11α σΘΒΟ ΠΤ] ΘΌ θη. 
ὙΘΙΘΗ, ἅρπη 48 τηϑβου]!πὰτη ἰδῇ Μ͵ΔῸ] δ] ἄγ θᾶγ, ἄα ππίον τὸ τῆς εὐσε- 
βείας μυστήριον νοι ἄθπ αἰΐθῃ δυβίθροσπ ΟΠ γβίαβ γϑυβίαπάθη σχασθ (τὸ 
μέγα τῆς εὐσεβείας μυστήριον τουτέστιν Χριστὸς ὃς ἐφανερώϑη), 8180 
ὙΘΙΠ ΒΘὮΥ ΟὙΎΟΒΒΘΥ δύ (5 σοι μηηἶβ᾽; ἀγα Β0Ἐ]165θῦ 5105). 5861 ραββθπά 
8ῃ. Ῥαιηϊΐ Ἰᾶθϑύ 5105}. γϑυρίθιομοι 64]. 11, 16 πὶ γαῖγθὶρ ργαϊηΐθ. αἰθηπαπ 
ΕΚ. --- 8861] ὅς δῖη ΑἸΟΙΒα, δ᾽ 1 10 γρ ραίγϑβ 1αΐ ---- ϑεός Ὀ5ΚΤΙ,. -- 
Ραΐτη ΔρρΊ]απ} ἀγγέλοις, ἄθοΥ Ζυδαῖ 685 διά]. 6158. δύ ΒΘὮΣ ἀπρθν Ὁ ΒΒ ]10}, 
ΥΟΓΡ]. τηθῖπθ ΔΌΒΔΠαΙαπρ ἵπὶ Ρσόρτδιηπι 408 ΕΣ ΣΟΥ ΟὙΤηΠπδβίι 8 1874. 
ΓΥ͂, 1 βρθαϊδίαϊτ} ὑστέροις, ἃιο} 1αΐ. , πον ββιπ15΄᾽. --- ἀδραμι] χαιροῖς; 
1 Τίπι. 1Π|, 1 βἰθιύ Ἰοτὰ Εν χαιροί. --- ρα ]Δυθοπα1}] τῆς πίστεως, 5. χὰ 
ΙΟ. ΥἹΙ, 21. --- αἰγὶ βο8] πλάνοις; γρ Οτὶρ ΑτὰΣ ,ουτουῖβ᾽ (πλαγης). 
2 78] συροβοίχί υγῖθ 'π υρ. --- ραίαπάϊαα Ππαθαπᾶδπθ} χεχαυτηριασμένων, 
Β[ΓΟΙΣ ΡΠ Ζ ΜῈ10 α΄. , οαπίουϊαύδτη Πα οπίϊατη βδπὶ ΘΟηΒοϊΘη πι᾿. τὶ- 
βθη8 Ὀθαθυίοί χαυτηριάζεον , Ὀταπάτιδηκοπ᾽, πὰ ραίαπάϊαα θηὐβρυϊομῦ 
πἰοῆ σρηδα, ᾿ 



1 ΤΙμοίμοιϑ 1Υ͂. θῦ 

γὴΐ ἃΥΠΠΠπἀδ πὶ σ ΙΔ] πη Δ} αἰ Κα πδΠἀΔ1η 811η]Δ. 4 αἀπύθ 
11] σαβκαίθαϊθ σἽἹΡ5 ΘῸΡ, ἢ πὶ γαϊῃῦ ἀπ ἀϑυαῦγραὶ τ] ἃγὶ- 

᾿πάδλη πα παμηδη. ὅ ραγο δα ἃὰκ Ρ ναυγα ΟἹ Ρ8. 8} 
θιᾶάα. 1 6. Ραΐὰ ἰηϑακαμθβ ὈΓΤΟΡΙΠῚ ΘῸΡΒ γα 8. Δπαθα 8 
Χυβέδιϑ ᾿Θ5118, Δ π 8. γϑυγδηη σα] ΘΙ 818. 18} σΟαΔΙΖΟΒ 
αἰδοῖ παῖϊβ ΡΟΘῚ οἰ ϑύϊθ5. 7 'ρ ΡῸ ἀϑυθίμοπᾶ 506 158]Ρὰ- 

ΠδῖΖὸ 5801 Ὀϊγαπαᾶθὶ: 10 ῬΓΌΡΟΙ Ρὰκ 51|108π ἀὰ ρσαριθίῃ. 

8. ΔΡΡᾶῃ θ᾽ κοῖηδ ἈΒΡΙΟΡΟΙἢΒ. ἀὰ [ἀνγδιηηηα δῦ ὈΥῸΚΒ; 10 σαρα- 

ἀοὶ ἀπ ἈΠ] Δηητηὰ ἰδῦ ὈγΚ8, σαμαϊύα Πα θδΠ (ΘΙ 1101 Π818 θΪΖΟΒ 
Ππ ἰδ ἢ ΡΊΖΟ8 ΔΠΑΥΔΙΓΡΟΙΒ. | 

9 ΤυροῪ βΡαΐὰ ναυσα Δ} 811 1Ζ05 Ὡπαδηθηα 5 ὙΑΙΓΡ. Ἰαϊ κιῆο 
10. ἀαρΡθ ἃ11Π18 δυθαϊα]απὶ 18} Ἰαγοι]απαα, πἀπύθ νηὶ θα 1 

εἰς μετάλημιψιν μετὰ εὐχαριστίας τοῖς πιστοῖς καὶ ἐπτεγνω- 
χόσιν τὴν ἀλήϑειαν. 4 ὃτι πᾶν χτίσμα ϑεοῦ καλόν, χαὶ 
οὐδὲν ἀπόβλητον μετὰ εὐχαριστίας λαμβανόμενον. ὅ ἁγιά- 
ζεται γὰρ διὰ λόγου ϑεοῦ καὶ ἐντεύξεως. 6 ταῦτα ὑποτι- 

ϑέμενος τοῖς ἀδελφοῖς καλὸς ἔσῃ διάκονος Χριστοῦ Ἰησοῦ, 

ἐντρεφόμενος τοῖς λόγοις τῆς πίστεως χαὶ τῆς καλῆς διδασ- 

χαλίας ἢ παρηχολούϑηχας. Τ τοὺς δὲ βεβήλους χαὶ γραώ- 

δεις ἀὐθονῥ παραιτοῦ" γύμναζε δὲ σεαυτὸν στρὸς εὐσέβειαν. 

8 ἡ γὰρ σωματιχὴ γυμνασία πρὸς ὀλίγον ἐστὶν ὠφέλιμος" 
ἡ δὲ εὐσέβεια πρὸς πάντα ὠφέλιμός ἐστιν, ἐπαγγελίας 
ἔχουσα ζωῆς τῆς νῦν καὶ τῆς μελλούσης. 

9 Πιστὸς ὁ λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος. 10 εἰς 

τοῦτο γὰρ χοπιῶμεν καὶ ὀνειδιζόμεϑα, ὅτι ἠλπίχαμεν ἐπὶ 

8 φαβδτθδῃ τηαΐθ ἃ, ραβαγθαιπαπίο Β. 710 (2) Δ, ἴδ1 ἴπ ΘΒ. 
8.,Α ραρυᾶοί, Β ρναριάοίη, 5. Ζὰ Ὁ]. ΠΠ|, 25. Βαραπάθὶ; Β Βαίίβ μαθδῃηᾶ- 
αϊοθὶ, πῶβ Ὀουιο ρὲ σψυτᾶθ. ΜῈ͵|ιΡύ ὩπδυδῖυθοπΒ Ὀγὶομύ Α δΌ. 

--------. 

8. Δυτπάδτη] εἰ ̓ χαριστίας; ὯΡΟΙ ἄρῃ Ρἴυγαὶ ΒΙΘΥ ὑπᾶ 4 5. Ζὰ ἘΡΗ. 
Υ, 4. 4 ἀὰ υϑγᾶυγραῖ}] ἀπόβλητον, γρ]. ἘΓΡΗ. [, 12 οἱ 51] αΐτηδ “Ἢ Βι8261- 
μὴν ΘΟ 22. ΤΥ ΝΟΕΙ͂Ν, 2 1: ΎΠ1, 14 ἃ. ἃ. 508] 
εο πὺς ἴον Τὰν φοάϑ, -- ΑἸδιι5] ἐντρεφόμενος, νοτρῖ. ΓΝ ἜΣ 17) 

506 158]Ρ6ῃ8120] γραώδεις »ὉΠ Δηαατα 1506; θα]θᾶπ ΠῈΣ ΒΙΘΙ, Ὑρ]. 
ὅπ. 1Χ,.21 υβνδηβδηϑ δύ ἡλεχίκν ἔχει. --- φαθαἶ ἐπαγγελίας Κὶ δγιῦΡ --- 
ἐπαγγελίαν, ἀοοῖ 5. σὰ 11 Τίπι. 1, 1. 10 ἀτρθαϊἀαπι} χοπιῶμεν ΑΘ 
αἴ νῷ Απιργβί --- χαὶ χοπιῶμεν, --- ἰάγοϊ]αηα4)]ὔ ὀνειδιζόμεϑα Ὅ, ϑ5΄ης 
ἴδ τς ---- ἀγωνιζόμεϑα. 



566 1 Τιοίποαβ ΙΥ. 

αἀὰ σρὰ ΠΙΡᾶπαΐη., 5861 δύ πδ 5]. Πα 5 411817Ζ26 Ἰηϑπηθ, ΡΙΒῃ. 
ΘΔ ͵δπ ΔΠ6. 

Ρ--9 (8) 11. Απδθιυα Ραία 181} α͵861. 12. πὶ Ἰηϑπηδ θθ᾽πᾶϊ ᾿πη- 
44] τα κα], αἷς 5 ἢ 5 51]815. β 11 σα] Δι] ἀδιη., ἴῃ νϑυγαδ, 

ἴῃ υϑιηθία, ἴῃ ΠΊΔΡΥΔΙ, ἴῃ ρα] Δ ΘΙ ηδ1, 1ἢ ΒΥ ΚΡ]. 18 ππΐθ 

αἰτηδ, ΘἝΠΠΘΙ ϑᾶρογὰ ὈΟΚΟῸ, φραΡ] ΔΙ αὶ, [14 ]561π8]1. 14 ἢ] 

5171415. ὉΠ ΚαΥ]ὰ ΡΙΖῸ5 1 ρὰ8 δηβίαϊβ, 861 οἹ θη γῶ1} 8 βδΙΤἢ 

ῬΙΔα ο ]η5 ΔΙῚ Δ ηδ]αρ ΘΙ Π8] Ὠδηαϊνθ ῬΥΔΙ  Ὀγ ΙΓ 615. 15. ΡῸ 

5140 Ρα8., ἱπΠῸ} β81Πὶ 51]415., οἱ βαΐθὶ βϑιῃδι5. μὰ ϑυι Κα} 5178] 

ΔΙΠδῖη. 16 αὔϑαιῃν ἀπ ΡῈ5 51101π 181} ἀα Δ ΙΒθῖ πὶ υϑᾶδααο, 

ῬΔΙΤΠΥΙΒ ἴῃ Ραῖπι; βαύαἢ δὰκ ἰδυ)]απα 5. 18} ΡῈΚ 51108η σϑηδϑ- 
115 788} Βδαβ]απαδη8 Ρα8. 

ϑεῷ ζῶντι, ὃς ἐστιν σωτὴρ πάντων ἀνϑρώττων, μάλιστα 
σιστῶν. 

11 Παράγγελλε ταῦτα καὶ δίδασχε. 12 μηδείς σου τῆς 
γεότητος καταφρονείτω, ἀλλὰ τύπος γίνου τῶν τσιιστῶν, ἕν 
λόγῳ, ἐν ἀναστροφῇ, ἕν ἀγάπῃ, ἐν πιίστει, ἐν ἁγνείᾳ. 
18 ἕως ἔρχομαι, ττιρόσεχε τῇ ἀναγνώσει, τῇ παραχλήσει, τῇ 
διδασχαλίᾳ. 14 μὴ ἀμιέλει τοῦ ἐν σοὶ χαρίσματος, ὃ ἐδόϑη 
σοι διὰ προφητείας μετὰ ἐνθέσεως τῶν χειρῶν τοῦ τίρεσ- 
βυτερίου. 1 ταῦτα μελέτα, ἐν τούτοις ἴσϑι, ἵνα σου ἡ 
προχοπή φανερὰ ἢ πᾶσιν. 106 δπτεχε σεαυτῷ καὶ " διδασ-- 

᾿χαλίᾳ, ἐπίμενε αὐτοῖς᾽ τοῦτο γὰρ ποιῶν καὶ σεαυτὸν σώσεις 
καὶ τοὺς ἀκούοντάς σου. 
.-.-.-.ΤΤΠὖρᾷΠΠὃἷἕἷἝἕἝ“Ἕ“"-.....-Ἑ..-.-Ἑ-.-.-..-Ἑ....ς..Ἕ.Ἕ.ἝἙὁἙὁἙὁααἙ.........ὅ... 

12 {τβαμηύθ ΒΒ, πιομύ ἐγϑαμύ (61)). 14 ρταϊζογίαϊτ οιβ Β; ἀὰ 510} 
ΦΜΘΙΠΊ8] (Υ͂, 19. ΤΙύ. 1, 56ὺ) δ᾽ δοουβαῦν ργαϊχγίαϊτοῖπ πάρι, 850 γουϊδηρὶ 
Τιῦθ6 πᾶ 80ῆγθιθοπ Μαββιηᾶπη, ἩθΥπθ ὈγαΙΖΟΥἰΔΙΥΘΙΠ8; ΔΌΘΥ ΜΙ ὙΠ 
δἰναρΡ 1 ΠπΘΌΘΠη δἴναρρθ1]0, Ῥγδῦΐοῦ! πϑρθη ργαυΐοί]α Πᾶρθθη, 80 ᾿1ϑύ δ ἢ 
ῬΙΑΙΖΌγ(ΑΙΤΙ (ρθη. 16 σον θ6 15, ἰγαιϊιδίθιθ, δηάθθῃίθιθ, να] υΐηθὶθ, [1.60 
ΜογοΥ Ρ. 856) πϑῦϑθπ ῥταϊ χγίαϊγὶ ταῦρ!]οη. 1 Ρὺ5 Β, πίομύ θ1Ζθ (61). 

12 ἴπ ἐγ Ρυα]]} ἐν ἀγάπη --- ΚΤ, ἐν ἀγάπῃ ἐν πνεύματι. 18 αἷπι]} 
ἔρχομαι; ἄθπιὶ βού Β0η θη. Βρυϑοῃ ρου 0 η6 τγᾶτ 6 ἄοτ σοπήαποίίν Πρ ἂπρο- 
ἸΏΘΒΒΘΙΟΣ (γΟΓΡ]. 1,0. ΧΙΧ, 18, Μο. Υ͂Ι, 10. Νρῖ. ΥἹΙ, 8. 1 6. ΣΙ, 260); 
ἀοοῖ γρ]. Ι,9, ΧΧ, 48 81 ᾿εἴ [ΑἸ ΉΒνΟΙ Τ]ΘΙΠ8] τιπίρ 1Ἰς δα]αρ]α. --- βᾶρρνᾶ 
ὈΟΚΟ] τῇ ἀναγνώσει; γΒ]. σὰ 10. 1Υ, 16 ἀΒ50} βίρρνδῃ θΟΪΟΒ (ἀναγνῶναι). 
14 αἴαν ὉΠΆΪαρΡΟΙ ΠΑ 1] μετὰ ἐγθέσεως, 65 ἰδὲ βδογβοίχὺ, ἃ15 δύζπηαθ μετὰ 
ἔνϑεσιν. 158 ἈΡοὸ 5140 Ρυ8] ταῦτα μελέτα, » 165. οἰρὴθ ΟἿΤ 8415 δι 006. δη΄. 
--- Ῥαΐοιϊ μοὶ μαὶβ Ρὰ] σου ἡ προκοπή, Ὑ8 7 Ὀτοίδούιβ ὑπαδ᾽. .16 ϑάδιαο7 
Ζυροδούχζί, οδ΄ ἰδ ἱπ Β πηϊΐ ἄθπι γΟΥΠΟΥΡΟΠοπ θη ἀαγο ἀ16 1πὐουραποίϊοπ 
γϑυθυ πάθη, 



1 Τιμοίμουβ Υ. 507 

Ὑν 1 Βιηρίραπα πὶ Δ πα οἰ α 8 ΔΚ ΘᾺ Ρ]Δ 1} 5γ6 αὐ, 7ὰρ’-1 --- 10 (Β) 

ΘᾺΠΒ 5076. ὈΓΤΟΡΙΠΠΒ, 2. ΒΙΠΘΙΡῸΒ 506 ΔΙΡΟΙηΒ, ἸΠρΡῸΒ ΒΥ6 501- τὰ 

ΒΕΓ 8 ἴῃ 8114] βυϊ ποίη. 

8 ὙἹάπγοηΒ βυθιαϊ, βο26 1] Ὁ 81η]8] 51] 1 πὰ ν]Ἱ ἀπ γ 8. ἰᾶ Ξε 11 (Β) 
4 1 Ἰαθαϊ ἔἢγὸ υἱάθγομο θᾶγ πὰ ΔΙΡΡαὰ θη Ὀαγπὰ παραὶ, 

θα] ἰδ] αῖπα ΒΚ [Δαν 8. βυοϑαπὰ σαγα ὈΔΙΒΠ]Δη 784}} ἃ πα] ΠΪ 
ΒΘῚ ἢ [Δα σθπτ ; Ραΐα ἃὰκ ἰδὺ [σοα 18} ἃπάδηθηι ἴῃ δηα- 

γα }]ὰ σαΡ8. ὅ ἃΡβᾶῃ 8061 ὈῚ β8πη7ὰ1 νἱάαγο ᾿ἰδὺ 78}. δἰ πα κα, 

γϑηϊάα ἀπ σὰ 7811 ΒΑΙΓΥ 1810 ἴῃ. Ὀ᾽άοπλ πδῃύϑηῃ 18} ἀδρΠ : 
θ ἴν 80 νἱζομᾶθὶ ἴῃ ἃχθί]απι 18} ΠΡ Π61 ἀδαβραὰ δύ. 7. 18} 

Ραΐῷ ἃπαθὶπα οἱ ἀπρα ΔἸ] ΠΟ 05. 51] πᾶ. 8. ΔΡΡδη αὶ ἢγδϑ 

Υ͂, 1 Πρεσβυτέρῳ μὴ ἐπιπλήξῃης ἀλλὰ παρακάλει ὡς 
πατέρα, νεωτέρους ὡς ἀδελφούς, 2 πρεσβυτέρας ὡς μητέ-. 

ρας, νεωτέρας ὡς ἀδελφὰς ἐν πάσῃ ἁγνείᾳ. 8. χήρας τίμα, 

τὰς Ὄντως χήρας. 4 εἰ δέ τις χήρα τέχνα ἢ ἔχγονα ἔχει, 
μανϑανέτωσαν πρῶτον τὸν ἴδιον οἶχον εὐσεβεῖν χαὶ ἀμοιβὰς 
ἀποδιδόναι τοῖς πιρογόνοις᾽" τοῦτο γάρ ἐστιν ἀπόδεχτον ἐνώ- 
πίον τοῦ ϑεοῦ. ὅ ἡ δὲ ὄντως χήρα χαὶ μεμονωμένη ἤλσιι- 
χεν ἐπὶ τὸν ϑεὸν καὶ ττροσμένει ταῖς δεήσεσιν καὶ ταῖς τεροσ- 

ευχαῖς νυχτὸς χαὶ ἡμέρας: 6. ἡ δὲ σπαταλῶσα ζῶσα 

τέϑνηχεν. Ἰ καὶ ταῦτα παράγγελλε ἵνα ἀνεττίλημισιτοι ὦσιν. 

Υ͂, 1 5ἰποῖραηδ; Β βοποῖρδῃδ υρ]. 2. 1,0. 1, 18 ππᾶ βιηἰβία. 2. 51π6]- 
5ο5 Β, πίομέ βεπεῖροβ (61.)), 4 Μι ρϑ]δὶβ]αΐπα ὑσ Α 61η. 51κ Α,, 681 
ἴπ Β. «δπάδποια ἃ, ροὰ δὴ δηάδποη ΒΒ; ἀ16 τπὐουροϊδίϊοη βίδηητηῦ 8118 
1Π, 3 υπᾶ βηάοί 5160} Διο ἴπ ΟΡ ἀπᾶ Ἰάπρογοι οΥ ΘΟ ΒΟ θη Π8Π ΒΟΥ ἴθπ. 
1 υηραΐαϊτὶποᾶοβ ἃ, ἀπρΐδιτιαο8. Β, "" 

Υ͂, 4 Ῥᾶγπθ Ὀᾶτμδ] ἔχγονα, Ἰαίοῖπ, , πϑθρούεβ᾽. ---ὀ ρμὶδὶβ᾽διπα 511] 
μανϑανέτωσαν (αἴ τρ ραΐίγ Ἰαύ ἀϊβοαθ); βι)θού βἰπα πᾶο ΘΙ ΔΒ] θρτιπρ' 
ὉΠΟΥ͂ αἰΐθη ἀΐθ πύθῃ; ἀ16 Δι] ϑθιπρ' 4685 51Κ ἴῃ Β τηϑρ' ὍΟ]1 851 ΟΒΕ]10} 
Βεῖπ ,516 πηῦρϑη ἀϊ86 ΘΠ 6] ἸΘητοπ᾽. --- Ῥαγ 5781] εὐσεβεῖν (πδ0} ἀ6 Υ οἴΐο, 
ΘΙ 418 βθ]θοῦ ἄϊθ ΚΙπᾶάθυ δηπὶπιπηί, , Κἰ Πα]10} - ΓΟ θη. βἴηπ ρθρθη ἀἀ85 
εἶστιθ Πᾶτ5 Ὀθυγθὶβοπ᾽, ΓαΠοΣ, σου! 10} τορίοσοπ᾽), συ]ρ , τοροτθ᾽, ἃ,00- 
1οσθ᾽, Αὰρ Διμθγδέ , ρὶθ ἰσδοίασθ᾽. 5 ρούϊβομθ ψουτὺ πδᾶηρύ τηῖϊῦ ὈΘΙΒ]08Β 
ΒΟΒΎΓΘΥΙΟὮ ΖΕ ΒΆΤΠΙΠΘΙ,, ΒΟΠἄοσῃ ροῃύ, ψ16 ἢ]υ5πα δυΐ ἢ]ὰ -, δυῇ οἷῃ δα]θο- 
εἶν θᾶγὰ - Ζυτοκ (1,. ΜουοΥ Ρ. 566), τηΐϊύ ἄθιη 10}: ρυΐθοῦ. φέρτερος Ζυ- 
Βδτωταθηβίθ!]θὴ τηδομίο, ἔθου ἀϊθ Ὀοάθαξαπρ' ᾿ᾶθϑύ. 510}. π]οΠδ ΘΒ ΠΠτηΥθ5 
Βᾶσθιη. 6. 80 Υἱζοπάθὶ ἴῃ δζϑίϊαπι)] ἡ σπαταλῶσα, Ἰαΐ. ,4ιᾶθ ἴῃ 46]16115 
εβέ (στ); ὕδεσ υἱζοπ ,βομ ρθη 5, Ζὰ [,0. ΧΥ͂, 29. -- 18}] ,8ιο μ᾽ 
Ζυροβοίζί, 
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βγθϑαΐη, Βίϑμπη πραγ], πὶ σα Ρ]8 110, ρα! θθῖη Ἰηυ Ὁ 
ἦα ἰδ πἀπρϑ]δα )] πα] γϑὶγϑῖζῷ. 9 νἱάσπνο ραγα]]αϊαδ ἢ 

ΠΪΠ8 5818 {ρθη 616, 861] ΥΘΒΙ] ΔΙΠΪΒ. ΔΌΪΩΠΒ 646π8, 10 ἴῃ 

γαυγϑύγαμι σοάδίη νοι γοαϊθα παραμαθὶ, 18 θᾶγ πὰ [ΟαΙαΘΑΙ, 

Ἶᾶὰ σαβυϊπ8 ΔΠαΠΘΙηΪ, δὰ γϑὶΠδῖπι [Οὔππ8 ΡυΟ ΐ, ἰδ ΔΡΊΟΘΠΒ 
γἰπηδηαδη) πα Δ Ὠ 4641, δὰ Δ]]δητηδ γαυγϑῦνθ οοαδ1Ζ6 δ 1- 
Ἰαἰϑυϊαθα]. 11 10 ᾿υρρΌη5 νἱαθγοηβ ὈΙγαΠαο]:; ..... 19. ΤΙ 

σα] δα θοη νὰπὰ οδἰανυϊἀθάθη; 18 ΔΡΡᾶπ ϑδιηδπᾶ 18} ὑπΠ- 

γα υ Βύγ οΠ5 1815] η 4 51Κ βαϊ τ σασρδη σΔΥΪηΒ5, ἀΡΡᾶμ πἰ βαύαϊῃ 

ἈΠΥΔΌΣΒΟΥΟΙΒ ἃΚ 78 ππΐδιγ705. 781} [αἰτ οἰ δ πα 6ἴπ5, τοὐ]δπ- 

Ἔ ’ - 2 ; Ν ’ - Ψ ’ 5] »-" 

8 εἰ δέ τις τῶν ἰδίων καὶ μαλιστὰαὰ τῶν οἰχξίων οὐ προνοεῖ, 
Χ ) 

τὴν πίστιν ἤρνηται χαὶ ἔστιν ἀπτίστου χείρων. 9 χήρα κατα- 
λεγέσϑω μὴ ἔλαττον ἐτῶν ξξήχοντα, γεγονυῖα ἑνὸς ἀνδρὸς 
γυνή, 10 ὃν ἔργοις καλοῖς μαρτυρουμένη, εἰ ἐτεχνοτρόφη- 

ΣΎΡΩ ’ Ἀ ὉΣ , γ ἐξα , 
σεν, εἰ ἐξενοδόχησεν, εἰ ἁγίων πόδας ἕνιψεν, ἐν ϑλιβομέ- 

γοις ἐπήρχεσεν, εἰ “ταντὶὲ ἔργῳ ἀγαθῷ ἐπηκολούϑησεν. 
11 νεωτέρας δὲ χήρας παραιτοῦ" (ὅταν γὰρ καταστρηνιάσου- 
σιν τοῦ Χριστοῦ, γαμεῖν ϑέλουσιν, 12 ἔχουσαι κρίμα ὅτι 

Ἁ , ἣ Ἵ) ’ [᾿ Ν Ν 9 Ν 

τὴν πρώτην) πίστιν ἡϑέτησαν. 18 ἅμα δὲ χαὶ ἀργαΐ μαν- 
͵ ’ὔ Ν υ , 2 "4 εἶ ᾽ Ἁ, 3 Ν 

ϑάνουσιν περιερχόμεναι τὰς οἰχίας, οὐ μόνον δὲ ἀργαὶ ἄλλα. 
ν Ψ , Ν , - Ν Ν ,ὔ [μ 

χαὶ φλύαροι καὶ περίεργοι, λαλοῦσαι τὰ μὴ δέοντα. 14 βου- 

----- τ΄’ ὃῦϑῦϑΘῦ Κι. ..-..-.-.-........... Πὁὁὃ ὃ ὃ ῦὖῦϑῸΘϑΘ Ὁ  --Π΄΄΄-΄ῤὖῤ..-.- -------- - -----ς΄-.ςς --ςς-ς.--ς-- 

10 αι [πῆμ] ἵπ Β ἀθυθῖοῃ, ἴῃ Α οχ]οβοόμθη, ΟἹ, 14. Μὶ᾽ 
ΔΙ] ταπιὰ Ὀτὶομύ ΒΒ 40, ππᾶ ἴῃ Α 15 ἴπὰ [Ὁ] ΘΠ θη. Ὑ16165 ὉΠΙΘΒΡΔΥ. 12 νϑηᾶ 
ΒΘὮΥ ΘΙΪΟΒΟΙοπ ; ΟΡ]. νᾶπᾶπᾶ. 18 τοἀ]απάριηβ ἃ, πίομύ 78}} χοἀ]απάοὶπβ 
(61,)). Ὑοπ Ὧ4α Ἀ1 17 ἴῃ ναυτάα πε Ὀρρδίγδιη πού 1θ8οπ Κῦπηθη; (190 
τὰ (οχύ ρορθθθπθη σουίθ ρ]αθδίθ ΘΔ ρΊοπθ οηὐχιῆουί σὰ ΠΔΌΘη. 

8 ΡῬίβμυπ} μάλιστα, ἀὰ5 νογδιυθροποπᾶο χαίΐ [6}]0. ---ὀ ρδΡ]6 181} 
προνοεῖ Ἰαΐ. , ουτᾶπι παροί᾽ ; ρ ] ΔΙ Ππἂπ βίθῃξ βοηϑδί ἐϊγ παραχαλεῖν, πα- 
ραμυϑεῖσϑαι, ἐναγκαλίζεσϑαι. --- ἴανῖ1}}] ἤρνηταιν, θπιριι8 β᾽ ππρ 88. 
9. 561 γ681] γεγογνυΐα γουθὶπᾶοη ἃ ἀἴ6 Ἰαἰο ἢ] βομθη ΠΔΠἀΒΟΉσ 6 πη τηϊί; 
ἄθια [Ο]ροπᾶοπ: , απ ΤΟΥ] ἀΠ1115. Ὑἱσ] ἀχοτ᾽. 10. νοϊύγοαιθα Βαραπάθοὶ] 
μαρτυρουμένη, αἴθ ὉπηΒο τ Ιθαπρ᾽ νγ16 1αύ. , ὑθβυϊπιοπῖσπι ἨΔ ΌΘηΒ᾽, --- 788] 
εἰ νυ]ρ. ,81᾿; ἴπὶ αοὐ, 1πα]γθοίθ ἔγταρθ, ,4110 61Π ΖΘῈΡῊΒ 1ἢ ρουΐθη γΘ θη Ἠδί, 
ὁὉ 8510 ψΊΚΊΘΝ ἃ. 5. ψ.᾿.ΝΚΝ. 1.0. ΥἹ, 1. 7... ΥἹΙΙ, 48. 12 ρσα]δαθοῖη γαπὰ 
σαίανιἀθάυ}] τὴν πίστιν ἠϑέτησαν, Ἰαΐ. , βάθη ἰσυϊύαμηι Τϑοθυιπύ᾽ ; δἰπα 
αἴθ ρούιβομθη ψοτίθ στ] ρ᾽ ΡΌΙΘΒΘη, 80 ᾿ἰδύ (ΟΥ̓ β'πη , 510 ΠΆΡθΘη ἢν ἐγ 6- 
ΤῸ 8 ὙΘΥΒΡΥΘΟΠΘη ρΘΡΤΟΟΝ ΘΠ πο μ ΘΥ Καπηΐ, ' 

ἰ 



τὰ εὐ ιν 

. 
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ἀοὶπβ ῥοοεὶ ηὶ εἰιίάα εἰμα. 14 υἱϊαιι γὴν Μιίρροβ {ὐσαη,, 
δαγηα δαΐγαν, σαγάα ναϊάαη.... 16... υἱαυοηδ, απαθαβέ- 

7αὶ ἴηι, 7α͵ε πὶ κανν)αϊάαι αὐδίο5)ο0, οἱ ραΐ δὲ βιρμ)αὶ.... 

17... ἴῃ γασγᾶλ ἴἰὰ}} Ἰαἰβοῖμαὶ. 18 ἀἂΡ ἃ Κ σἈΙΠΘΙΘΙΠΒ: 

ΔῸ βῖη ΒΥΙΒΚαΠαἴπ τὰ} πὶ ΓΔ αγν 1 }] 18, 14 ἢ} γαῖ Ρ8 88 νϑυγθύγα 

μλϊχάοηβ ἰβ.ι 19. Ὀὶ ρῥγαϊχγ δ! ΓοῚη ΥΤῸΪ πὶ ἃΠΘΠΪγη818., 108 
ἴῃ ἃπάγαϊνθ)α ὑνγὰ α]6 ἃἰρθαᾶι Ργ1]606 γοϑύνοαθ. 20 0 βδῃ8 
γαυδασ 8. ἴῃ ἃπανα]" })]ὰ 811 8126 σαβαϊκ, οἱ 78}} ρα] δηραγδὶ 

ἃΡῚ5Β Παθαϊηᾶ. 21 γοϊύγοα]α ἴῃ Δηαγαῖ"θ]α σα Ρ8. 181} ΠΥ Δ.]}1Π8 

} - - - λοιαι οὖν νεωτέρας γαμεῖν, τεχνογονεῖν, οἰχοδεσττοτεῖν, (μη- 
᾿] - 

δεμίαν ἀφορμὴν διδόναι τῷ ἀντιχειμένῳ λοιδορίας χάριν" 
15 γὸ Ν ἐξ ’ ,ὔ 7} σ - σ - 16 » 

ἤδη γὰρ ἐξετράπησαν τινες ὀπίσω τοῦ σατανᾶ. εἰ 
Ν ΌΝ τ. ’ ᾽ ᾿ ᾿] - Ἁ Ἁ τις πιστὸς ἢ πιστὴ ἔχει) χήρας, ἐπαρχείτω αὐταῖς, καὶ μὴ 

βαρείσϑω ἡ ἐχχλησία, ἵνα ταῖς ὄντως (χήραις ἐπαρχέσῃ. 
17 οἱ χαλῶς προεστῶτες πιρεσβύτεροι διπλῆς τιμῆς ἀξιού-- 

͵7ὔ «ς - γ 7 Ν » 

σθϑωσαν, μάλιστα οἱ χοπιῶντες) ὃν λόγῳ καὶ διδασκαλίᾳ. 
ὕ -“ [ων Ψ ᾿ 

18 λέγει γὰρ ἡ γραφή Βοῦν ἀλοῶντα οὐ φιμώσεις, καὶ ἴάξιος 
ὃ ἐργάτης τοῦ μισϑοῦ αὐτοῦ. 19 χατὰ πρεσβυτέρου κατηγο- 
ρίαν μὴ παραδέχου, ἐκτὸς εἰ μὴ ἐπὶ δυοῖν ἢ ἀμφ μαρτύ- 

ρων. 20 τοὺς δὲ ἁμαρτάνοντας ἐνώττιιον στἄντων ἔλεγχε, 
ε' ἈΝ « Ἁ ᾽ὔ 27 ’ κι “ ἵνα χαὶ οἱ λοιποὶ φόβον ἔχωσιν. 21 διαμαρτύρομαι ἐνώπιον 
τοῦ ϑεοῦ χαὶ χυρίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ χαὶ τῶν ἐχκλελτῶν ἀγ- 

17 Ἰαϊβοῖπαὶ Δ, πίοῃξ πὶ Ἰαϊβοῖπμαὶ (Ὁ δβ0191.). 18 αὐπδὶπ Α ὑ88τ- 
ΒΟΒΘΙΠΠΙΟΝ, πίοδέ ἀυῃδαι (61), 5. σὰ 1 Ὁ, ΙΧ, 9. 19 ργαϊζ γίαισοιπ Α, 
πἰοθῦ ρῥσαϊζγυίθσθιη. ἰγδαα]θ Μαββιηδηπ, ἩρΥμθ, 416 ΠΘΠαβο γι ὑγ8}γ- 
ΒΟΏΘΙΠ]ΠΙΟΉ ἐνδα]θ, ὑπᾶ 50 6],. 21 [ταῦ] Δ, πιομύ {γδ0}1 5 ὈΠΒΔΥῚ5 
(61,). Μι ν]] 4] 6 Ὀρριππί Β π]θάογ. 

18 υπγϑυγβίυοιβ 1815] πα 51Κ Ραϊτμραρραπ] ἀργαὶ μανϑάνουσιν 
περιερχόμεναι; ἄθγ πηκίατεπ δτίθοι. ΒσΟὐῸΓ δύ ἀχὸ ἄθπ ἱπῆπιν 8ΔὉ- 
Θομο]ΐεη, θθθηβο δύ. , ἀϊβουμΐ. οἰτουγηῖγο᾽; ἀπγυϑυγδίγοηβ δύ βυθβίαπεϊν, 
ΥΩ]. ναυτβίγα, 5. Ζὰ ῬΏΝΙ. ΣΑΥΟΕ 18 44Ρ]} λέγει, οἱρθης πη] 1086 ΔὈνγοὶ- 
σἤθμηρ ἴπὶ ἐοποριδ. --- δυββίη Ρτὶβ Καπαϊῃ πὰ Ρ τη] ἰυγγαὶρ]αϊ8] βοῦν 
ἀλοῶντα οὐ φιμώσεις δῖπ ΘΕΟΚΙ, ἂρ --- οὐ φιμώσεις βοῦν ἀλοῶντα. 
16 ππβοσθί αηρσ οὐηποῦ 8 γυϊραία: 9 πῸΠ ἱπέγ ΘΔ 018. (1110 818) 05 θΟΥΪ 
{τττυγαπῦ’, Υε]. γε 1. ΙΧ, 9. --- 15] αὐτοῦ, 5. δὰ 11 Ο. ΙΧ,14. 19 ργαϊ2- 
Ὀγίαίτοθῖη7 πρεσβυτέρου; Ὑυ]1α 1645 νοὶ πρεσβυτερίου. 20 160] δέ ΔῈ: 
ἀΐρ, πο ἁἅμαρτ. ΕΑ -- (61. 21 ἔγαυ]η8} χυρέου ΏΒ5ΚΙ, --- [6}10. --- 
Σ ὙΠ 78 ΠΑ] 1] χατὰ πρόσχλισιν δ51π ἘΟΚ 1Ὁ γρ, ἴπ δ]18π| ρᾶχίθιῃ ἀθ0]1- 
πᾶπάο᾽ -- χατὰ πρόσχλησιν, 

Νν τς "-- 
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[οβ115 ΧυϊδύδΒ 18} θῖΖ8 φδγδ]ἄδηθ ἃρρῖ]θ οἱ Ραΐα ἴαδβίδὶβ 
ἴητι ἔδυταοτηθίη., πὶ γαϊηὺ ἰδ] 8 Ὀἱ ὙΠ] Π 8] ρθη. 22. πδη- 
ἋΠΠΒ8 ΒΡΥδαΐο ἢἰ ΠἸΔΠΠΠῸΠ 18ρ]715, πὶ σϑηηδίη]α 51415. ἴτὰἃ- 
ΔΌΤΕ ΤΠ) ΠΡΔΙ Δ θ] Αἴ π. Ρα 511 08 συ κήδπδ [μβίαϊβ. 28. 7ὰ πὶ 
αΥἸΟ Κα18. βδμδηηδῖ8 γαῦο, ἃΚ γϑὶπὶβ 161} θυυκ]α15. ἴῃ αἰΡαυϑ 
ῬΘΙΠ18. 18} ΡῖΖο εἴα βαιμίθ βϑίπαϊχο. 24 ϑυμη8 26 ΠΔΠΠΘ 

ἵταυδαγ 615 5 ΚΌΠΡΟΒ 5ἰπα ἔλαγἰϑηϊγδηθίηβ ἀὰ βὐαπαὶ, 51-- 
1η81Ζ6}} βᾷη 78} αἰατοδοοδῃα. 206. 581η8] 61 Κὸ βᾶπ 78 γαυγϑύγα 

δοάδ βυϊκαηθα 51πᾶ, 18} ΡῸ 81] 8] 6 κοβ 51Κ παραπᾶάοπα ΕἸ Πμδη 
Π] τηϑηϊα 51π4. 

Ἰαικι7ο ΥΙ,1 ὅν τηδηδρδὶ 506 5]]αῖπἃ αὖ Ἰ0Κπ2781 Ρίγοβ, 86]- 

ΠΔη5 [γΓΔα]ΔΠ8 811Δ1205 ΒΥΘΙΡΟΒ ὙΙΓΡΒηΒ ΤᾺ] Δ1Π8., Οἱ ΠΔΙΠΟ 

γέλων ἵνα ταῦτα φυλάξῃς χωρὶς προχρίματος, μηδὲν ποιῶν 
,ὔ - 

κατὰ πρόσχλισιν. 22 χεῖρας ταχέως μηδενὶ ἐπιτίϑει, μηδὲ 
’ ς ᾿ Ν 

κοινώνει, ἁμαρτίαις ἀλλοτρίαις. σεαυτὸν ἁγνὸν τήρει. 28 μηκέτι 
ς ἢ ῬΑ Ἢ Ἀπ 03} γη} - ᾿ ᾿ , ΣῊΝ ᾿ 
ὑδροπότει, αλλὰ οἴνῳ ολίγῳ χρῶ διὰ τὸν στόμαχόν σου χαὶ 

- 2 

τὰς πυχνάς σου ἀσϑενείας. 24 τινῶν ἀνϑρώττων αἵ ἅμαρ- 
τίαι πρόδηλοί εἰσιν προάγουσαι εἰς χρίσιν, τισὶν δὲ καὶ 
"] π «ς ’ Ἃ Ν Ν 2 Ν ΑΝ ’ 

ἐχταχολουϑοῦσιν. 2ὅ ὡσαύτως δὲ καὶ τὰ ἔργα τὰ καλὰ προ- 
ν »-»ὝὟο»- 2 

δηλα, καὶ τὰ ἄλλως ἔχοντα κρυβῆναι οὐ δύνανται. 
͵ Ν -- ’, 

ΥἹ, 1 Ὅσοι εἰσὶν ὑπὸ ζυγὸν δοῦλοι, τοὺς ἰδίους δεσπτό- 
τας πάσης τιμῆς ἀξίους ἡγείσϑωσαν, ἵνα μὴ τὸ ὄνομα τοῦ 

ὔ Ν «ς ,ὔ Ὁ « Ν εἰ 

χυρίου χαὶ ἡ διδασκαλία βλασφημῆται. 2 οἱ δὲ πιστοὺς 

22 τηϑῆθῆσπ Α, τηϑημὺη Β. 51815. Α, 51]815 Β. 295. ΠΡΟ. 
(πιομὺ Β) δ ταπάθ β Ρ0π15 (Ζα Βα ραη οοποοααθτο ὈΠρρβίγδηι), πίομῦ Βα πὶ8 
(61,). 24 5υπιδῖζθῃ Α, βυτμηαῖζα Β, 5. σὰ 5. ΧΙΠ, 24. ΥἹΙ, 1 Ρῖνος 
ἰϑύ ϑηϊρδίθηβ ἴπ Β ΖΘ ]Π]Ο ἢ ἀρα ]10ῃ; 6], ΒΚΑΙΚαμ5, τὰ 818 8ϑΟΟΟΒΔΕΙΥ 
ὩΪΟΗύ ἴῃ ἄθη βδ2 ραβϑδύ. 

22 1ΔΡ]518] ἐπιτίϑει, ΘΌΘΗΒ0 βύθῃῤ ἀδ5 βί προ. Μο. ΥΠ], 82. 28 7ὰ 
πὶ - Βα ΠΔΙη8185] μηκέτι, 5. σὰ 1,0. ΧΥ͂, 19. --- εϊπὶ8] σου Ὠ5ΕΟΚΙῚ, {00} 
γα - ἴβ]0. --- υὔίὸὰ] πιχνῶν; αἴοθθ {ἄραπρ' βομοῖηξ, ἃ βἷθ δι ΟἿ ΠΘ 
ΒΥΪΘΟΒΊΒΟΠ 6 γουρᾶπρ' οἰηίγιζ0, οομῤ σούβο ἢ} Ζὶ 561π, ὙρῚ]. τηθὶπθ δ μαπᾶς- 
Ἰυαηρ δου. ἄθπ βού βομθῃ ἃγύκοὶ Ὁ, 12. 18. --- Ῥοϊπαῖ20} σου, ἴπ αὐμθὶ- 
ΟΠΘΠΔΟΙ Βύ6]] Πρ, 5. σὰ Μί. ΝΠ, 8. 24 [υυθιβηϊνδηαθῖ 5] προύάγουσαι 
Πηθη γοΥδηρΘ ΘΠ Ζὰπὶ ΡΟ ]Οηθ᾽ (6 Ὑιοίίο; Ὀϊδηῖναη (1 ΤῊ. ΤΥ, 15) 
νι οὔνγαβ ὨΪη 6]6η᾽; [0 ,νοταιιδ᾽ ἰδ αἷβθὸ πίοῃῦ Ῥ]Θομ βἐ 80 ; ΘΌΘΠΒΟ 
Ἠοϊβδύ ὃ5. 1.0. ΧΙ͂Χ, 4 ὈΠΡγαρ]απαβ ἴαθν. --- Βῃμηδ126}}} τισίν; ἀδὺ φρο 5086 
σοπούϊν ᾿ἰδύ ἄθθ. ρορθηβαίζοβ ΨΘΡΘΩ ὈΔΒΒΘΠΩ͂ΘΥ. 25 Ρα5] δέ ΔΕΟῖρ -- 
6810. --- 41741611κ05] ἄλλως, 5. δὰ ῬΆΏΪΠ. 1Π1|,15; ΔΘΟΥ Θοπιρδιαύϊν Ὑγ10. 4106 Υ 
γοη ΔΙἰα8, ἕτερος γοη εἷς, ὑπὰ Δῆβαγ (1,.. Μϑγον Ρ. 145); ἀδποθθη νυἱθ]- 
ἸοιοὮῦ 41]81611κὸ ὙΙ, 8. --τ 5115 μβαθαπάοῃα] ἔχοντα; δι ποὺὴ Μο. ΥἹΠ], 0, 
Βοηβῦ βύθῃν Παθδη 81161π ταἱῷ δάγουθ. ΥἹ, 1 {τϑ0}1}8] τοῦ χυρίου τᾷ 
πὰ γρ Διμρυβύ --- τοῦ ϑεοῦ. 
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ἔγϑυ) πη 18} Ἰαἰβθὶμβ πὶ γ]ατηθυ)] δα. 2. ΡΡᾶΠ Ρᾷ 16] ρα Ἰδὰ}- 
Ἰαπᾶάδηβ Βα θαπα γα) η8., αἱ ἔα Καπηθῖπα, ἀηὐθ ὈΓΟΡΙ] 8 Βὶπᾶ, 
ἃΚ τηδὶβ 5Καϊκίπομα, πη β ] Δ] πΠ5. β1πα 1841} [108], 
Ῥαϊοὶ γα δα θα 818 ΠΥ ΤΠ ΟἹ βπα. Ραΐα [α͵861 141}} φ  ]Δ 1}. 
3. Ἰαθαὶ ἤγὰϑ Δ᾽] ΘΚ [αἰβ]αὶ 18} πὶ αὐραρρὰϊ ἀὰ ΔΙ] πη 

γα βαϊπὶ {ΓΔ Π8 ὉΠΒΔ115 [6818 Χυϊδύαιι5. 18} Ρ᾽χαὶ Ὁ] 

σαρτα θη Ἰαϊβοῖπαὶ, 4 0 ΒΒ Ρυίβ, πὶ γα νιὐαηαβ, ἃκΚ 
Βα Καηἦβ ὈΪ ΒΟ ΚηΪη8 Δ} Ὑϑαγ] 08, 8. Ραϊπηθὶ γαϊγραπὰ 

πρῖρὰ [πηλῦγριὰ} Παϊβίθὶβ, ἃπδα 58618, ΔΠδΙλΪηἀ618. ὉΠ]1108, 

ὅ ὉΒΌΔ]Ροῖπ5 ἤαγαταϊαῖχθ πηᾶηπ6 ΔΠΪΠ, δὖ Ῥαΐμηθὶ σαὐδ 1} 

ἔχοντες δεσπότας μὴ καταφρονείτωσαν, ὃτι ἀδελφοί εἰσιν, 

ἀλλὰ μᾶλλον δουλευέτωσαν, ὅτι πιστοί εἰσιν καὶ ἀγαττητοὶ 
οἱ τῆς εὐεργεσίας ἀντιλαμβανόμενοι. 8 ταῦτα δίδασχε χαὶ 
παραχάλει. εἴ τις ἑτεροδιδασχαλεῖ, καὶ μὴ προσέρχεται ὑγι- 
αἰνουσιν λόγοις τοῖς τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ 
τῇ κατ᾽ εὐσέβειαν διδασχαλίᾳ, 4 τετύφωται, μηδὲν ἐπιστά- 
μενος, ἀλλὰ νοσῶν περὶ ζητήσεις καὶ λογομαχίας, ἐξ ὧν 
γεννῶνται φϑόνοι, ἔρεις, βλασφημίαι, ὑπόνοιαν πονηραί, 
5. διαπαρατριβαὶ διερϑαρμένων ἀνθρώπων τὸν νοῦν χαὶ 

8. 81]8]61Κὸ5 ψδῃυβο θ᾽ ΠΠ100 Α, 8]}8161Κὸ Β. αἱρᾶρραὶ Β, δἱραρβὶρ 
ΑΔ, γἱϑι]ϑιομύ στἹοηύρ, πᾶοὰ [1 Ὁ. ΥἹΙ, 12. 4 τρᾶῦτρτα Β, ἴθ! ἴῃ Α; 
Ζαρεοβοίζέ πϑοὴ 64]. Υ, 21) ΥαΙ. σὰ ΠΟ. ΧΙΤ, 20, δὺ5. ΜΈΙΟΠΘΙ 5{6]16, 
10 85 ΟΥ̓ ὉΠΒΘΥΘῖι, ΠΘΙΥΟΥΖΊΡΘΏΘΗ ΒΟΠοἰπί, ἀα85 5010Πη6 Ζιιβᾶύζθ πΙοῃύ 
γῸπ ἄθμῃ θουβθίζου Πουυ γθη. ὅ αἰδίαπα δῇ βαϊπι βυδιβικαῖτα Α., 1θ 10 ἴῃ 
Β υπᾶ Ρεὶ ΘἿ,; 65 βπᾶορί 5160} ἴπ ΚΤ, τὰ Απιριϑύ ὑπᾶ βίαπα 64 65[4}15 υτ- 
ΒΡΥΪΠΡΊΙΟΝ ἴτπὶ σού βομθη ὑοχίθ, ἄθππ 685 Ὀ]]14οῦ ἀθπ ὑποηίθθὨυ]} ἤθη π80}- 
Βδί2 Ζὰ ἀθπὶ Υ6Ὺ8 8 τη 7601 ὈΘρΙΠπθπ θη βαΐΖζθ, ἌΠΟ 16 ΟΟΠ]ΠΟΙΥΘ 
Ἰαϊ8]αὶ, δίραρραϊ, 5. σὰ Μί. Υ͂, 28. 

4 10 Βαυβρυμί5] τετύφωται; 8000] 416 Ψ88] 465 διβάσιοκβ, Ὑ160 
ΔΟΥ Ζυδαίζ γοη Ὁ γοιτᾶϊξ οἰπῆιβϑθ [δίθι ΠΊ ΒΟΟΣ 6061160η: γὙρῦῦ ΒΕ ΡΘΥθιδ᾽, 
ἃ, ᾿πῆδέιι5 οδέ δυιίΐθιη᾽, Ατηθυβύῦ, Βα ρουιῦ δαΐοπι᾽, --- γαϊτβαπᾶ πο01Ρ8] γεν- 
γῶνται «φϑόνοι 1 τῷ γρ Ῥϑίγ Ἰαὐ --- γένεται φϑόνος. ---- ΔμδτηϊΠαθ5] 
ὑχόνοιαι, ἄδ5 στὶθοίβομθ πᾶ ἄαθ σούβομθ ποσὺ ΠῸΓ ΠΟΥ, ἃπᾶ - ἴῃ αοΥ- 
5ϑΊθθη θοαθαϊαῃρ [οἰ πα 36] ρου υἱομύαπρ 16 ἴῃ ἀπδαῖβαη, δηϑαΐπηδμ, 8Π8- 
{σϊτηρᾶη. ὅ π5081}61η5] διαπαρατρεβαί --- οομέϊπαδθ οοπΠϊοὐα οπ65, ἃπᾶθυθ 
Ἰοβατί Ἰζηρσθγοσ. πη ἀβομυ θη παραδιατριβαί, νγὰ5 ,Ἰπα{1165 οσουραίϊοποβ᾽ 
Ῥοάθυξοη 5011; γὰρ, οΘοπῆϊοίαίϊοποβ᾽; ρούϊβοι.. δτἀσοϊβύπηροπ᾽. ---- δὖ Ραϊ- 
τηθὶ σδίατπρ ἰβὲ βιιη]4] χαὶ ἀπεστερημένων τῆς ἀληϑείας, ἰτοῖο ὕἄβον- 
βοίχζῃῃρ; ρσαίατηαη (ΡΟΥ 416 ΓΘ μ]οπᾶθ ἢοχίοη 5. σὰ Ερ. 1Π|, 10) Ἰοού 
Ι,. ΜΟΥΘΥ Ρ. 80 ν0] τηἶύ σϑοὴῃξ σγὸπ ἰδῖταθ δὺ ππᾶα ἀρογδούχθ 68, ΖΘ  βύσυ , 
γευπίοπέοη᾽; Τιὅθθ ἴπὶ ΟἼἸΟΒΒΆΥ νουρ]οίοθῦ μὰ ἰδγηαη, ἰδυηκαρρθ υὑπᾷ 
ἀθουβοίζύ., νου Ἀ1110η, 
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ἰϑὺ βι]8, Ππαρ]απάδηθ [ΔΙ Πρ νδαγκὶ νἱδαη σαρταθίη, αἰβίαπα 
δ΄ Ραΐπὶ βυδθι Καίτη. ὁ Δρβᾶμ ἰδὺ ρδυδαῦκι τὴ] ραριᾶοὶ 
τὴ ρσαπδιῆϊη. {7 πὶ γαὶῃὺ δὰκ Ὀγαμύθαστη ἴῃ βϑιημηᾶ ἴδ ]1- 

ἤναι, Ὁ 5ιπ|ὰὶ βαΐοὶ πὶ ἀϑραϊτἈ νὰ τηᾶριπη; 8. ΔΡβᾶπ 

Πα δηάδη8 ὑϑίοα θη 14}. σαβκδάγνθίη θα πη ἢ σα ΠΟ] δ] 51] αἰ τηᾶ. 

9 ΔΡβᾶπ βϑϊθὶ υἱ]Ἱθῖπα, σα θΙραὶ γαῖγραμ, δὐατυθαπα ἴῃ [18]1- 

ϑύα ὉΠ] 18} Β]δμητηᾷ ἘΠΠ]Ρ1Π8. 18} ᾿αϑὕπηβ τηϑηδραη8 ἀπηπῦ- 
788. 18} ΒΚαΡαΪΔη8, Ρ8161] βᾶρ. 78 Ἰη8ὴ5 ἴῃ [αν θ1η 18} 

ἔγα]αδύ. [ 10. νϑυγβ 81181Ζ60 Ὁ0118116 ᾿ἰϑὺ [Δ] Πρ ]ΡῸ, Ρ᾽ΖΟΖΘΙ 

2 - 2 ᾿ “ 

ἀπεστερημένων τῆς αληϑείας, νομιζόντων πορισμὸν εἶναι τὴν 
2 2 -Ὡ 

εὐσέβειαν, ἀφίστασο ἀπὸ τῶν τοιούτων. 6. ἔστιν δὲ πορι- 
Ψ 2 

σμὸς μέγας ἡ εὐσέβεια μετὰ αὐταρχείας. 7 οὐδὲν γὰρ εἰση- 
Ν , 2 -. »“»Ἅο7 

γέγχαμεν εἰς τὸν χόσμον, ἀληϑὲς ὅτι οὐδὲ ἐξενεγκεῖν τι 
δυνάμεϑα᾽ 8. ἔχοντες δὲ διατροφὰς καὶ σχεπάσματα τούτοις 
2 , « Ν ’ - 2 , 

ἀρχεσϑησόμεϑα. 9 οἱ δὲ βουλόμενοι στλουτεῖν δμτπιιπτουσιν 
εἰς πειρασμὸν χαὶ παγίδα τοῦ διαβόλου καὶ ἐτειιϑυμίας ττολ- 
λὰς ἀνοήτους καὶ βλαβεράς, αἵτινες βυϑίζουσιν τοὺς ἀνϑρώ- 

- "ὕ Ν ) ’ὔ «}ὔ Ν ͵ - 

σίους εἰς θλεϑρον χαὶ ἀπώλειαν. 10 ῥιζα γὰρ πάντων τῶν 

9 1418} (8) Β, [610 ἴπ Α (πι1ὺ 5Καβυ]δη5 Ὀορὶππύ οἷπθ πϑιθ 5616). 
Βαρα]απα Α, βαρρα]απά Β ὑπ ΟἸ.. 10 ἐαϊδυροῖσο Β (Α θυ] οβομθη), πιομύ 
[αἰ παρ οῖτο. 18} δὶκΚ Β, 185 51Κ Δ. ΐ 

6 φραγαυνῖκι)] πορισμός, ὅ ταϊδυραναιτκὶ; ἀ168. οοτηροβίύαπι ψἄγαθ 
ἬΙΘΥ πιοῃύ σοραδϑῦ μᾶρθη, Τιῦθε ἐὰησύ οἷπθ 828 }}} νοὶ ὈΘΙΒΡΊΘΙΘη 8Π, ὍῸ 
ἄδ586106 συϊθοῃβοῦθ ποτ Ζιουϑῦ ἀστοῖς οἷπ ΘΟΠΙΡΟΒΙ αι, ΟΟΟΥ οἰπθη Ζὰ- 
Βατητηθηροβούζίθη διβάτγποὶς, ἀδηπ ἀΌΓΟΝ ἀδ5 ΒΙΠΡΙοχ νοχγοίθη ψισᾶ: ΒΟ. 
ΧΊ 2. Ὑ8118 ραϊοἰ καϊάδπα- ΒΆ1ΘΙΚΑΙΡ εὐάρεστος, 1 Ο. ΧΥ͂, 48. 49 υἱατ- 
υἰποϊπαϊκαπᾶα - Βιπαϊπα καηαϊη8 ἐπουράνιος͵ “ἢ. ΙΧ, 81 ἀπά πδυδ6 18 - -Βαὰ- 

501} ἀχούειν. ΧΙΠ, 14 ἀβρνοῖ - -Ῥναμδη γνίπτειν, ΧΥ͂ΙΙ, 25 ἀξκιηβᾶ - 
Καπρα γιγνώσκειν. ᾽γετρῖ. δυο Ζὰ 1,6. ΧΥ͂, 24. ἥ υἱ Β.Π7]ΔΪ Ρα61} 
ἀληϑὲς ὅτι 1, ἃ ,νογαπι αἸΟμΪα μ᾽, ΔΙΠΌΥδῦ., ὙΘΙῚΠῚ 4υϊα᾽ - δῆλον ὅτι, 
ὅτι. 8. υϑἰοδοίη] διατοοι ὡς, βίπρααν ψῖθ 1αύ., νἱούαπι᾽, --- ραβιαᾶνοίῃ] 
σχεπάσματα, γῇ ,φαυΐριι5 ὑθραπηαγ᾽, αὐ, νϑδύϊαπη᾽; δ ]Η]α Ββομοὶπύ 65. δαΐ 
416 ὙΠ ΠΌΠΡ᾽ Ζὰ ϑοδίθμδπ, -- βαποιήαα 517]τη8] ἀρχεσϑησόμεσα, ἀαΐ- 
ἰογάθγαηρ νγῖ6 δ΄. γΟΟΠὨ ΘΗ Ι 51πητι5᾽ (ἀοοῃ Διο ἢ ΒΌΠΙΙ18). 9. πῃ} 115] 
τοῦ διαβόλου ὈΙΡΟ ἢ νυ -- [6 Ἀ}0. --- ἈΠΗ ἾΔΠ8] ἀνοήτους, 8θογ 1' νῷ 
ΛΑπηδυϑῦ, διοἢ ΟΠ γβοβίοτηιιβ, ΟΥ̓ΡΥ Ια ΠιΒ ἀνονήτους ,1π1165᾽. 10 ναυτγίβ] 

ῥίζα, γάρ (6010; Τιὅθ6 νϑυτηυύοί, ἄμ85. 81118. γοὺ 81112Ζ6 8158]. ΒΡ 1- 
ναϊάοάυη] περιέπειραν; ΔοΥ βου βολιο δαβϑάσιιοῖς οη βου τύ ἐς Π8ῸῈ. 
Μαβϑιηᾶπη ῬοΥιμύ ἀἄδ556100 δα οἱπθπὶ Τηϊβυθ δύδ μα π18 (65 Ἰαϊοϊπίβοῦοῃ 
᾿πβουπογαηύ (ἸΠ5ΟΥΥ] ΘΓ Π[), 



ι 
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ΒΌΠΝαὶ σαἰτπ] Δ 8. αἰαὶ σαὶ γααγβαῃ αἵ ρα Ἰδα θοῖηδὶ 18} 51Κ 

ΒΠΠ 08 }5 σαβὶναϊ ἀθά α ϑαἸγΠ δ ΠΡ]. 

11 1Ρ Ρὰ, αὶ πιᾶππὰ ρα Ρ5, βαΐὰᾷ Ὀ] 1] αΪΒ5 ; 1Ρ 1180} 18 ἱς --- 1τ (Β) 

σαγαϊοὶπ, σαρσιάθίη, ρα] θη, {Ἰ] ΡΥ, Ραϊαΐπ, ααϊγγϑίη. 

12 Βαϊΐβίοὶ βὸ σοάοῃ παϊΐϑὺ ρα] ὈΘΙπα18, ἀπᾶργθὶρ [ἰθα]π 

αἰγοίποι, ἀὰ ΡίΖαϊθὶ ἸᾺΡῸΡ5. 18. 18} πα μἸ αἰϑὺ βαμητηὰ οΟαΐῃ 

ἃπαἀδπαῖϊζα ἰπ ἃπάγδ"θ]α πιδηᾶραϊζθ γούγοαθ. 18. ΔηΔΡΙαἃ 

π᾿ ἃπᾶγαϊ"θ]α σα] 5. ΡῚ8. σδαϊα] πα] η8. 8118 18}} Χυιϑύαιϑ 1650]8 

Ρὶ8 νοϊυνοά]αμαϊη8 αὖ Ῥαπηὐίαι. Ῥοϊ]αΐαι. Ραΐα σοαο0 δπαδῃδὶῦ, 

14 [αβίδῃ ΡὰκΚ ΡῸ ἃπαθαβθη πμγναπητηὰ πηρδίαἰ τ] πο ἀπ αὐ] 

γα 5 ὈΠΒΔΙΒ [68818 Χυϊδίδιιβ, 10 βΆΠΘῚ ἴῃ ΤηΘ]Δ1 806- 
βαῖπι ἰαὶ Κποὶρ 88 δυδαρα 78} ἃἰπ8 τηδηὐθὶρα 184} Ρ᾽αἋ8Π8 Ρῖπ- 

᾽ -» τὰ 2 2 

᾿ χαχῶν ἐστιν ἣ φιλαργυρία, ἧς τινες ὀρεγόμενοι ἀπτεπιλαγή- 
Ρ] ΄- Ν ἢ 

ϑησαν ἀπὸ τῆς πίστεως χαὶ ξαυτοὺς στεριἕπτειραν ὀδύναις 

: σπολλαῖς. 
δ. ἊΝ - - - 

11 Σὺ δὲ, ὦ ἄνϑρωπε τοῦ ϑεοῦ, ταῦτα φεῦγε" δίωχε δὲ 

δικαιοσύνην, εὐσέβειαν, τείστιν, ἀγάπην, ὑπομονήν, τπεραότητα. 
2 )ὃϑὃ ὦ - ᾿ “- -- 

12 ἀγωνίζου τὸν χαλὸν ἀγῶνα τῆς πίστεως, ἐπιλαβοῦ τῆς 
Ύ ᾿ - μι « 2 , Ν ς ΄ Ἀ Ν 

αἰωνίου ζωῆς, εἰς ἣν ἐχλήϑης καὶ ὡμολόγησας τὴν καλὴν 
ς , . ,ὔ - ΄ ,ὔ 2 ’ 

ὁμολογίαν ἐνώπιον πολλῶν μαρτύρων. 18 παραγγἕόλλω ἕνω- 
πίον τοῦ ϑεοῦ τοῦ ζωογονοῦντος τὰ πάντα χαὶ Χριστοῦ 
2 ΄- -" 

Ἰησοῦ τοῦ μαρτυρήσαντος ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου τὴν καλὴν 
ς , - , ᾿ 2 Ν γὕὔ 2 , ὁμολογίαν, 14 τηρῆσαί σε τὴν ἐντολὴν ἄσπιλον ἀνετπει-- 

, - ᾿Ὶ , “- ; ς - 2 - σ 

λημτττον ἀπς χα τ ἤῥῳν, τον ἐφ, ὁτὲ ἐνόμ᾿ δ κα ει φοι Ι͂ησοῦ Χρι- 
-- - , α ,ὕ ς , 

στοῦ, 18 ἣν καιροῖς ἰδίοις δείξει ὁ μακάριος χαὶ μόνος 

11 {τ]ᾶρνα Α, ἔσιαρνα Β. 192 Μ͵ιὺ δπᾶάγδιυρ.. ὑτιού Α 8}. 
138 Ῥαυπίι, αἴθ Βαηαβοῆσι Ῥαυπίοδα, 

ν 

11 1.1] ὦ, οῦθπβο Β. ΙΧ, 20; δβοηβύ βίθῃΐ ὁ -- ιν; ὦ Μο. ΙΧ, 19. 
Ἐδ. ΧΙ, 38 υ. 5. ν. --- ααἴττοῖη} πραότητα οὔοΥ πραὐπαϑειανὺ 12 Ἰἰθαῖπ 
αἰνοὶποη] τῆς αἰωνίοι ζωῆς, δυοῖὶ 1αΐ, ,υἱΐατη δθύθγπδτη ̓; πὰν 51, ΧΥ͂ΤΙ, ὃ 
βίθμς αἰγεῖπο τηϊΐ τέ κ6 1] υὑπᾶ σοῦ 110411}8. 18 ἀπαῦϊυᾶα)] παραγγέλλω; 
68 61 σοί, σῖθ6 ἰη ΕΟ, ἀϊ6 Ἰθάοοιμ. παραγγέλλων ΒᾶΡΕη. ---ὀ ρδαϊυ͵δη- 
ἀϊπ5] ζωογονοῦντος οΟὗθΥ ζωοποιοῦντοοϊ 15 ἴπ τηθῖδπι βυθβαῖμη} χαιροῖς 
ἰδίοις, νοὶ. 5". ΥΠ|, ὅ0 ἴπ παρέ γυχτός. --- 61 Β᾽πἀ4η8] ὁ βασιλεύς, Ἰ8Ὲ 
Ζιρεοβοίχζί ψὶῖθ ἴῃ ἀ6. 
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ἀδηοηᾶδῃθ 1811 ἔταθ]ὰ γα] Πομαδπθ, 106. 58θὶ ἃ1π5 δ᾽} ἀπᾶ]- 

γΠΘΪη Δ} ΠᾺΡ Ὀᾶὰὶρ ὑπαύρδῃῦ, ΡΆΠ6Ὶ 58 ΠΥ ΙηᾶΠη6 πὶ 

ΔΙΏΒΗΠ Π1Π 88]... 

ἘΞ ΞΙΒο οὐδε εεοε σε θ᾿ απ νει εξ του θυνοτου τ ὐνοτστ ν θυ δσ τα  - - “. 

ς - - 

δυνάστης, ὃ βασιλεὺς τῶν βασιλευόντων χαὶ κύριος τῶν χύ- 
- Ἅ 2 ὩἬ -. 

ριδυόύντων, 16 ὁ μόνος ἔχων ἀϑανασίαν χαὶ φῶς οἰχῶν 
2 ’ « Ψ 2 ψ Ψ Ν 2 ΝΑῸΝ - ͵ 

ἀπρόσιτον, ον εἰδὲν ἀανϑρώπων οὐδεὶς οὐδὲ ἰδεῖν (δύναται)... 

10 881, ἀροιγθδύ σοῦ βϑιγϑῃ. 

16 784} ᾿0Π8}] χαὺ φῶς ΤΕ 6 γρῖῦ ραν Ἰαύ --- ςοῶς. -- τηϑῆπθ 
πὶ δἰπβῆυη} ἀνϑρώπων οὐδείς Ἐ6δ α--- οὐδείς ἀνϑρώπων. 



θι Τοϊπηαπραΐαι «Ὁ. 

1. 1 Ῥαγ]ὰβ ἀραυβίδα! 8 Χυϊδίαιιϑ [6518 ρα γ]]Πὰη 

ΘῸΡΒ. ὈῚ σα ῃαϊΐατη 11] Πη818 8561 ἰδ ἴῃ Χυϊβδίδῃ- [θ81 2. Τοὶ- 

τηδαβ δα ᾿ἰὰὈ]π θᾶ πῶ. δηβίβ, ΔΙΤΉΔ10, ΘΔΥΔΙΡῚ ἢ οβὰ. 

αὐζπ Δ} Χυϊδίαα. [681 {γα Ὸ] ἢ ἀπβδταπιτηᾶ. 8. ΔΥ Πα 0 ραβὰ 

ΤΠ ΘΙ ΠΔΠηἃ, ΡΔΙΏΠΙ6Ι 5ΚαΙΚῖπο ἔτη [ΔαΥΘΙ δ ἴῃ ὨΤΔΙ 7 δ] 

βαδαραδὶ, ἢγαῖγα ἀηϑυθὶ πο Πᾶρα ὈΪ ρα Κ σϑηη]η} ὶ ἴῃ ὈΙάΟΙα 

τηθὶ πίστη παηὺ 18} ἀᾶρᾶ, 4 σαὶ" ͵Δη 8. μὰ σαϑαίμγδη, ρσδ- 

ΤΠ 5 ΡΥ βΘΙΠαῖΖ6 οἱ [ὩΠ 6 815 ἀϑιἍ}]ηᾶπ, ὅ σδηηδαθη 

Πρὸς Τιμόϑεον β. 
Ι, 1 Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ διὰ ϑελήματος 

ϑεοῦ χατ᾽ ἐπαγγελίαν ζωῆς τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ 2 Τιμο- 
ϑέῳ ἀγαπητῷ τέχνῳ. χάρις, ἔλεος, εἰρήνη ἀπὸ ϑεοῦ πατρὸς 
χαὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν. 8 χάριν ἔχω τῷ ϑεῷ 
μου, ᾧ λατρεύω ἀπὸ προγόνων ἐν χαϑαρᾷ συνειδήσει, ὡς 
ἀδιάλειτιτον ἔχω τὴν περὶ σοῦ μνείαν ἐν ταῖς δεήσεσίν μου 
γυχτὸς χαὶ ἡμέρας, 4 ἐπιποθῶν σε ἰδεῖν, μεμνημένος σου 
τῶν δαχρύων ἵνα χαρᾶς πληρωϑῶ, ὅ ὑπόμνησιν λαβὼν τῆς 

Α οπίμδ!ύ 1, 1 --- 18, 11, 21 ---ἼΥ, 16; Β 1, ὅ--ΤΥ, 11, 4180 ἰδύ 
ἀορρϑὶέ υουμαπᾶθμῃ 1, ὅ --- 18, 11, 21--ΤἸΥ͂, 11. Ὑοιοσθη ἰθὺ πὰ 1,153» 
πᾶτη!10ῃ α16 5608 Ἰούχίθπ γϑῦϑα (8 υἱδθυίθῃ Καρίζθϊθβ. 16 ἀθθυβομυ ἴῃ 
Α 50 ὉΠ]ΘΒΌΔΥ. 1, 1 Χυϊβίαιβ Τοθὰ15 α16 δου, [680}18 Χυϊϑύδιβ 
ΟἿ,. 561 1ϑὺ 416 Βαπάβομσης, ῬῖΖοβ 61). 4 [ἄρῪθ Ῥϑίπαϊζο ἔαβδύ θυ] οβοθθῃ. 

Ι, 1 Χυιϊβίαυβ 1685018] Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ ΘΕΕΟΚ τ νρϑ] Απιρυϑύ -- 
᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. --- ὉΠ ραμαϊίαια} χατ᾽ ἐπαγγελίαν; Ῥίυτα] ΕΣ βίπραϊαν 

᾿ΜΜ|ΙὲῈῸ ΘΔ]. ΠΠ], 29. γρ]. δυο δυι]ιυᾶα σὰ ἘΡΙΠ, Ὑ, 4, δπδῆϊμδια 11 ΤΉΘΕ8Β. 
ΠΙ, 6, Ἀνοίοβ ΕΡ!. ΥἹ, 9, δπδθυβηῖπι 1 Τίπι. 1, 1. 2 Ἰϊαθῖπ ὈΔγπ8]} 
ἀγαπητῷ τέχνῳ; 50ῃ ΔΘ ἔουπι 465 δἀϊθοίϊνθ ἴῃ ὅθ Δρροβιίίοθι, Ὑ|16 
γΑΙἸβίπι θᾶτμα 1 ΤΙπ). 1, 2, ΤΊ. Γ, 4. 3. δυ111ὰ40] χάρον ἔχω, υὑπρϑπδὰ 
ἀδογβοίζί, τῖθ6  ,ρυαίϊαβ ἃρο’ ἴῃ ἀθπ 1ἰαύ. Θμ6116πη; Θρθηβο 1 Τί. 1, 12; 
1,6. ΧΎΥΠΙ, 9 Ῥαρὶς ἐαιτπαῖί5; δυο βοπβύ -- εὐχαριστεῖν. --- ταθὶ- 
πιδτητη8} μου ΠῈ 46 υρὴ Απιῦδχβί --- 6810. --- ἀπβυοὶραηο} ἀδιάλειπτον, 
σϑμῦτεέ Ζὶ ρΆΙΠΙΗΡΙ. 4 ίαρτο Ῥοϊπαῖζθ] σου τῶν δαχρύων, 5. ἀὰ Μί, 
ΥΙΠΗ, 9. 



5706 Π Τιποίπουβ 1. 

ΔΠ ΔΗ Δ ΠὯ8 ΡΙΖ05 561 δῦ ἴῃ ΡΒ ὉΠ]ΙΪ 08 οὩΙ ΔΙ ΘΙ πα15, 56ὶ 
βαυδϊάδ ΤΟΥ ΡΒ 1π ἅγοι Ροῖπαὶ Τιϑαϊα]αὶ Δ} δἰβοὶμ βοὶπαὶ 
ΑἸγ ποκα, ΡᾺΡ -- β8η - σᾶθπα βαΐθὶ 188 ἴπ ρᾳ9. 6 'ἰπ Ρἰχοζοὶ 

γα] δ 15 σδηηδα)]α. ΡῈ Κ δηδαϊ]δη ἃηδϑὺ οἵ ρ5, 561 ἰϑῦ ἴῃ ΡῈ 

ῬΔ11}} Δη] ρθη ΠΔΠαΪνΘ Τη6] η81Ζ0. 7 πηΐθ πὶ σαΐ ὉΠ518 ΘῈ 

ΔΏΤηδη ἰδαγ 61 Π8, ἃς τηδ8185 18} ΠΠΔΡΥΟΒ Δ} ἱπΠ8 6118. 

8. ΠῚ ΠΠΠῚ βΚδηΔ1] ρὰκ γοϊύγοα! θοῦ [ΓΔ] η5 ὈΠΒ8115 [Θ658]8 
Π1} τηθῖπᾶ ὈΔΠ(]]η8 18, ἃΚ ΤῊ] ΡΥ 1461 δἰγαρρθ])] 0} ὈΪ Τη8}:- 

ἴα] σι Ρ8, 9. ΡῚ8 Π85]Δ Πα] ηΒ. ὯΠΒ. 181} ἸΔΡΟΠαΙη5. [1185] ἸΔΡΟΠδὶ 

ΥΘ1Π81, Π] ὉΪ νϑαγϑύνγδιη ΠΠ581 111, ΔΚ Ὁ] 56 1π8] 16 Καῖ πδὶ 18} 

δηβίδϊ!, 8561 οθαπα ἰδὺ ὑπϑὶβ ἴῃ Χυϊδίδιι Τοόὰι Δα πη6]8 

2 ’ - Ὁ 

ἐν σοι ἀνυττοχρίτου πίστεως, ἥτις ἐνῴχησεν πρῶτον ἐν τῇ 
μάμμῃ σου “οΐδι χαὶ τῇ μητρί σου Εὐνίχῃ, σπτέπεισμαι δὲ 

2 2 

ὅτι χαὶ ἐν σοί. 6 δι’ ἣν αἰτίαν ἀναμιμνήσχω σε ἀναζωτσυ- 

ρεῖν τὸ χάρισμα τοῦ ϑεοῦ, ὃ ἐστιν ἐν σοὶ διὰ τῆς ἐπιϑέ- 
“- - 2 Ν - - 

σεως τῶν χειρῶν μου. Τ οὐ γὰρ ἔδωχεν ἡμῖν ὃ ϑεὸς πνεῦμα 
) ἴω 

δειλίας, ἀλλὰ δυνάμεως καὶ ἀγάπης καὶ σωφρονισμοῦ. 8 μὴ 
ΕῚ - »-» - οὖν ἐπαισχυνϑῆς τὸ μαρτύριον τοῦ χυρίου ἡμῶν μηδὲ ἐμὲ 

) ω - ἢ ἤ 

τὸν δέσμιον αὐτοῦ, ἀλλὰ συγχαχοπάϑησον τῷ εὐαγγελίῳ 
χατὰ δύναμιν ϑεοῦ, 9 τοῦ σώσαντος ἡμᾶς καὶ καλέσαντος 

".Ἥ [Ἀ ΘῈ) 2 Ν Δ ΉΝΝ τ νὰ 2 ᾿ ἀν εχ ΄ 
χλῆσει ἁγίᾳ, οὐ χατὰ τὰ ἔργα ἡμῶν, αλλὰ χατὰ εἐδίαν στρὸ- 

Ὁ -ὖ σω “ ῳ 

ϑεσιν χαὶ χάριν τὴν δοϑεῖσαν ἡμῖν ἐν Χριστῷ ησοῦ πρὸ 

5 Τιαυϊά]αὶ. Τιδυϊα]α 61,, Ήσγπο, Μαββιηᾶπῃ ; ΠῸΪ τὶ π80}} ΤΠΡΡΒί:. 
ἀοα]10ῃ. Τιαυϊα]α ἰδ ππτηδρ]]οἢ ; οπίνγθαθυ βίαπα Τιδυϊα]αϊ, ἱπᾶθπι αἴθ 
ΦΥΪΘΟΠΒΟΠ6 ἤοτμι Ζ.πὶ ΘΟ ΒΟΠΘ ΠῚ. ΠΟΙ παΙν σοιηϑομᾷ ἀπ ἀ6οΙ1πἰγ πγατᾶ, 
Ὑ10 Ὠγοΐι]1, οὔοθν Τιδαϊαϊ, ᾿πάθη αἷθ ουἹθοῃ βοηθ [Οὐτη οἰπίδοῃ θυ οΥ- 
ῬΈΠΟΙΠΠΊΘη. ΜαΓ, Αἰγνποῖκαὶ, α16 Πδη ἀβο νυν ἀπα α16 Πθυϑβρθῦον Αἰνπθῖκα. 
ΜΙ ρὰΡ - απ (ΡΡαα 61)) τ Β οἷπ. ὁ. ἃπδὶαρθὶπ δ} Α, πολύ Ἰαρθῖῃ 
(61). 1 {τἰαρνοβ Β΄, ΓΠ]αΡνοβ Δ. 8 ππηῖ 8010. Α, πού πὰ (6])). 
9 τἋπ5 (2) Α, πιυροβοίχί, [6810 ἴῃ Β. 

ὕ Ῥῖχοβ 86ὶ δύ ἴῃ βὰβ πη]ϊαΐοπβ ρ] δυο πα 8} τῆς ἔν σοι ἄνυπο- 
χρίτου πίστεως; ἄϊθ υτηβοθτοῖθαπρ ὑπ του ἐβίθ]αμρ σθπδι ᾿10 1δύ. Θἧπ8 
486 δδϑὺ ἴπ (6 βίποογαθ ἢᾶθὶ (80 Απιρυβί). --- ρΡ - μᾶπ - ἰτᾶυ} πέπεισμαι 
δέ; ρου ἀϊο Τιηθϑὶβ 8. χὰ 1 Ὁ. ΧΥ͂, 15; ραίϊγαυδῃ -ες σεεχεεῖσθϑαιν 8.101. 12, 
Ἐδ., ὙΠ]|Ι, 88. ΧΙΥ͂, 14; 1αἰ., οογύαβ βαμπι᾽. 8. 1608018] χσιιρθβθύζί, --- τὴ" 
ἈΥΡαϊ461] συγχαχοπάϑησον, νεῖ. 11, 8 κακοπάϑησον ἃγβθαϊάοῖ, ὅθ μοῦ, 
διιϑάτγιοϊς οὐ ππουῦί, δὲ ἄδβ αὐ οι βοῖο Ἰάρογα τἰπᾶ σΟὨ]ΔΌΟΤἃ. 



Π Τιπιοίποιιβ 1. ἶ 577 

αἰγοῖπα, 10 ἴθ ραβυϊκαμβία. πὰ Ῥαγ} σα αἰ θη ΠΔΒ] Δ Πα 18 

Ἐπβατὶ5. [ϑιῖϊβ Χυϊβίαιιβ, σαθαϊ γα Πα] Πη5. τα 18. ἀδαβθα, ἴΡ ρὰ- 
Ἰϊαἰαπαϊηβ Πραῖη ἴα} ππγϊατοῖη Ραϊτ αἰνγαροθ]]0η, 11 ἴῃ 

Ροοὶ σαβδεϊθθ 'πὰ ἱκ πηθυ]αη 8 18} ἀραιβύδα 15. 18} 1 1ΒΆΥΘῚΒ 

Ρίαδο; 13. ἴῃ Ρἰχοζοὶ [αϊσῖ πο. 18} μαΐα νἱππᾶ., ἃἸΚΘῚ 1} ΒΚ πᾶ 
τὰκ - πο γαὶϊξ πναηπια σα] 14, 184}} σαίγαμα ΡΔΙΏΙηΘΪ 

πηα ξοῖσβ ἰδὺ Ραΐα ἃμΔ ἢ] τηθὶπ αϑύδῃ ἴῃ Ἰαΐπαπα ἀδρ. 18 [Ὁ1- 

Βα Παρὰ μἀθ Πα Ϊ]α1726. γασγᾶθ Ροοὶ αὖ Π}18. ΠαΒ1 465 ἴῃ ρα ]8α- 

Ὀοϊπαὶ 18} ἤϊαργαὶ ἴῃ Χυϊβίαα Ι͂θ51, 14 βαΐὰ ροἋ0 8η8ῇ]} 

χρόνων αἰωνίων, 10 φανερωϑεῖσαν δὲ νῦν διὰ τῆς ἐπιφα- 
γείας τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καταργήσαντος 

Χ Ν , ’ δ Ν ΔΆΤΟΣ , . 
μὲν τὸν ϑάνατον, φωτίσαντος δὲ ζωὴν καὶ ἀφϑαρσίαν διὰ 

- 2 ; γ δὴ... ἢ ΦΎΤΌΝ “ Ν 3 , 
τοῦ εὐαγγελίου, 11 εἰς ὃ ἐτέϑην ἐγὼ κήρυξ καὶ ἀπόστολος 

χαὶ διδάσχαλος ἐϑνῶν: 12 δὲ ἣν αἰτίαν χαὶ ταῦτα πάσχω, 
2 " 

ἀλλ οὐχ ἐπαισχύνομαι" οἶδα γὰρ ᾧ πεπίστευκα, καὶ πέ- 
πεισμαι ὅτι δυνατός ἐστιν τὴν παραϑήχην μου φυλάξαι εἰς 
ἐχείνην τὴν ἡμέραν. 18 ὑποτύπωσιν ἔχε ὑγιαινόντων λόγων 
ὧν παρ᾽ ἐμοῦ ἤκουσας ἐν σπιίστει καὶ ἀγάπῃ τῇ ἐν Χριστῷ 
Ψ - " Ἁ , ’ Ν , 

Ἰησοῦ, 14 τὴν καλὴν παραϑήχην φύλαξον διὰ πνεύματος 

10 ἄδυρα Α (Ζ᾽ 6 μ] 10} θυ] Οβ 68), ἄδιβαυ Β. αἰγαρρο!]οπ, Β αἰγδρ- 
σεῖοπ, ἴπ Α 1 δου θυ Ζ6116, ΟΠ θΩΥ οἷπ ΓΘ Ώ]ῸΥ ΟΘΥ ρΘΠΙ Θ᾽ μβδΙηθη ΥΟ1- 
Ϊαρθ. 12 ἴπ Ἰαϊπαπα ἄαρ ἃ, ΔΒ ΒΟΘΙ Π]16 ἢ ἰπ 7αἸπδιιτηδ ἅαρ Β. 18 ἔνϊ- 
ΑΡρναὶ Β, ἔγιαρνυαὶ ἃ. Νϑοὴ ἄϊθβθμι χογίθ 8011] ποῖ 61, ἴῃ Α οἷπθ Ἰὕοκθ 
Βοὶπ [ὔν Ρῖζαὶ, ψὰβ Ὀρρϑίσ. Ἰϑυρτιοί. 

10. παβΊδηαϊβ ππ5ᾶγ18] τοῦ σωτῆρος ἡμῶν; πϑβ͵απᾶθ 18 Βυθβίαπί- 
γἱτέ, ἄασορθη 9 Ρῖ5 παβϑ]απᾶϊη5 (σώσαντος) υπ8. --- [6519 Χαϊδίαι8] Ιησοῦ 
Χριστοῖ ϑ΄᾽΄πς ΟὈΒΕΞΕΟΚΙ, ἔρ υρ --- Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ. 12 αϊτῖπι 08] 
αἰτίαν; , οΒΟΒυ]ϊρυηρ᾽, πὶ ΤΙ, 1, 18. Υεῖ. Μο. ΧΥ͂, 20. --- βαπιπιθὶ] 
ὅτι --- Ῥαϊηπιᾶ αἱ, 5. Ζζὰ ῬΏΪ). ΠῚ, 24 υὑπᾶ 1,0. Χ, 20 βαπηπια πὶ ἔδρίποΡ οἱ. 
--- Ῥαΐα Δη8}]} τιθὶη}] τὴν παραϑήχην μου, Ἰαΐ, , ἀθροβίίαχῃ τηθιπι᾿, ΒΘὮΓΥ 
γουβο θη οὐκὶᾶτέ, ὙΔΠΥΒΟ ΘΙ Π]100ὴ ,4116 ΤῊ δηνουίγασίθ ΘΥΔΠΡΘ]1Β0Π6 
ἸΘῆτθ᾽, νρὶ. 8π8]} παράδοσις Μο. ὙΠ], 8. Π ΤῊ. 1Π, 6, 138. Βαθδπ68] 
ἔχε, αὔον ἃ Απηρυβέῦοι ἩΪΟΥ, ἔοστηδπη ΠΔΌΘΠΒ᾽, 8150 ἅπαογιπρ' ΠΔ0} ἀ6πὶ 
1,αἰοὶ πἴβομθη. βίπη: δαϊίθ (ἐγ ἄθίῃ τὶ σκθ) ἀὰβ συ υθ]ὰ τηθῖπμοῦ ΜΟτγίθ 
ἔεβι", --- ἔπαργυαὶ ἴῃ Χυϊβίαυ} ἀγάπη τῇ ἐν Χριστῷ; ἄδ8 [0 8]16π ἄ65 δτιϊ- 
ΚΟΙ5 ἴῃ Βο]θμθπ [Ὰ116 18ὲ 56]θῃ, ἄοοῖβ. πίοῃῦ οἤπθ Ὀθῖβρί9ὶ, υρὶ]. ΤΙΐ, 1,9 
1 Ἰαϊβοῖπαι υδυγᾶϊβ ἰρρυῖβ, ΠῚ Τίη. ΠΠ, 16 ἄι ἰα]Ζοῖπαὶ ἴπ ραγαϊ θα, 
Ἐδ. ΤΧ, 11 ὉΠ σαγαϊοῖπαϊ ταὰθη5. ἘΡθπ8ο Παύ νυ]ρ: ἀϊ]]θοίΐομθ ἴῃ ΟἸσΙβύο, 
πῖσμέ απᾶ6 68 ἴπ ΟΠ γίβίο. 

Βεογηλπαγάξ, ὙαΙΒΙΑ, 91 



5718 Π Τιμοίμοαβ 1. 

ἕαβύαϊ βαϊγ ΔΗμηΔη γρῃϑηδ, 5861 δὰ] ἰπ ἅπ8. 18 ΣΖγαϊδὺ 
Ραῦθὶ αὐἰναπαϊἀθάθμη 51Κ ἃῇ 1115 8118] βαϊθὶ πᾶ ἴπ Αβίαὶ, }]- 
2661 ᾿ἰϑδὺ ΕὙΡΆΠ]Ὲ5 181 ΑἸΤΤηοραῖηθ5. 16 οἹθαὶ διτηδίοη ἔτϑα]α 
ΑὐπΠοΙβο  αγδβ σαγδ, πἀπίθ αὔδα τὴῖκ ἃπαρταΐβεϊα ἃ, Δ πδα- 
αἸ απ α]0 τηθὶ 8120 ἢ Βκδιηδι 8, 51, 117 ἃΚ αἰτηδηβ ἴῃ Βυχηδὶ 
αϑάφθαο Βοἀἃ της 18} Ὀὶραύ. 18 φοραὶ ἔγαθ)α πητηα θἱρὶ- 

ἴδηι. ΔΙ ΔΗ ἰγ θ᾽ η αὖ [τ }1π ἴῃ 7 πδιηχηὰ ἀαρσα. 18} ἄγαπ ἢ]α 

ἴπ ΑἸΐαϊδοη πα θδἢ 18. Τη15., τηδ]5 γαῖ]ὰ Ρὰ Καῃΐ. 

Π, 1 Ρὰ πὰ, θ81} Τηθ]η γ81180, ᾿πϑυ] 61 μὰ Κ ἴῃ ἀπδύαϊ 

ΡΖ ἴῃ Χυϊδίδῃ [Ι688, 2. ἃ} βοϑὶ ἢδιβίαθθ ἂὖ τηῖδ βδΙ ΤΠ 

τηληδρᾷ νοὶ νγοα]α [γαπτ ἃ ΟἽ108], ΡῸ 881} {προγαῖτη τηδη- 

Ὁ ΚΑ - Ψ - 2 Ἐς τ Ἵ - ο 2 

ἁγίου τοῦ ἑνοιχοῦντος ἕν ἡμῖν. 10 οἶδας τοῦτο ὅτι ἀπε- 
, , ,ὔ ΕΥ̓ δ, κἢ , ξ: γ , 

στραφησαν μὲ πάντες Οἱ ὃν τῇ “σιᾳ, ὧν ἔστιν ᾧυγελος 
αἱ Ἔ, ,ὔ 16 ὃ ΄ Ζγ ταὶς ἩΡΑΝ : 5 Ὸ σ , » καὶ Ἑρμογένης. ὠη ἕλεος ὃ χύριος τῷ ὈΟνησιφόρου οἴχῳ, 

[᾿ Ἁ 3: Ἀ Ν [ν , 2 2 
τέ σπτολλάκις μι ἀνέιψυξεν χαὶ τὴν ἅλυσίν μου οὐχ ὅπῃ- 

σχύνϑη, 11 ἀλλὰ γενόμενος ἐν Ῥώμῃ σπουδαίως ἐζήτησέν 
Ως 2 - - ; , 

μ8 χαὶ εὗρεν. 18 δῴη αὐτῷ ὃ χύριος εὑρεῖν ἔλεος σταρὰ 
κυρίου ἐν ἐχείνῃ τῇ ἡμέρᾳ. καὶ ὅσα ἐν ᾿Εφέσῳ διηκόνησεν, 
βέλτιον σὺ γιγνώσκεις. 

Π,.1 Σὺ οὖν, τέχνον μου, ἐνδυναμοῦ ἐν τῇ χάριτι τῇ 
γ Ὡ 21 - Ἀν ἮΝ Ὶ - Ν - 
ἕν Χριστῷ Ιησοῦ, 2 χαὶ ἃ ἤκουσας παρ᾽ ἐμοῦ διὰ πολλῶν 
μαρτύρων, ταῦτα παράϑου πιστοῖς ἀνϑρώποις, οἵτινες ἵκα- 

16 ναϊδβί, Δ ϑυ]οβοῖθῃ, Β ναϊίβ (Ὁ ἀϑίιρ]., γοπ Ὀρρϑίι. πίομύ ον μπί). 
ῬΙΖΘΟῚ ΔΒ ΒΟ ΘΙ Β]10ἢ Α,, ΒῖΖοὶ Β. Αἰττηορδῖπθβ, ΔΒ Αἰτιπορδῖπθὶθ. 18. πιδ18 
Βᾶθοπ ΑΒ πᾶοῃ ἢϊὰ, 5β'πη- υπα ἰοχύνιατὶρ, 68 ρομῦσί σὰ γαϊ]ὰ, 5. ΟἹ, 
ΝΟ τὴῖ8 6] τηδῖ5 ἃι.8, γαῖ ἂπ ἄθῃ γτὰπα ἤοβοσ θη ἀπ ρουϊθύ ἃΠ 
ὉΠΤΙΟΉΤΙΡΘΥ 58061160 (Ή]π τη815 βίῃ οὐδ Ζιιϑδιηπηθη) ἰπ ἄρῃ ἰθχύ. Ν8οῖ ἰκαπῦ 
τοῦ Α 40. ΤΙ, 2 ὑτρρυαῖτα ταϑηπᾶπι, Β (σὶρ ΔΙ Δ ΠΉΔΤΗ, 

14 Ὀα01}] 5. σὰ Βῦ. ΥἹΙ, 18. 15 Ῥαΐ61] τοῦτο ὅτι, ψὶθ 1 Τῆπι. 
1, 9. -- Αἰπιποραϊηθ8} ᾿ρμογένης Ὁ υπᾷ 49 νρῦϊα --- Ἑρμογένης. ὕθον 
Ὁ [αι δὰ γρ]. Ζὰ 64], 11, 11; οἷβ ΠΣ οὁ5. ψὶ8 ἴῃ ᾿βκαγιοίοὶβ Μο. ΧΙ͂Υ͂, 10, 
ΥΡΊ, Ἰομαηποὶπ 1,0. ΠΠ|,.1δ, δο ΑΡοϊπίπη, Αυποὶβοιαυσδιβ. 16 παυ- 
αἸθαπ410] τὴν ἅλυσιν, Ἰαϊοῖπ. ,οαΐοπαμη᾽; Ὀ]01Ὰ] Εἶτ βίπρ]αι,; υπηρθ- 
Κροησύ Οο]. ΤΥ, 19 Ῥαπάϊοα δεσμῶν. 17 υϑᾶδιι40} σπουδαίως ὅϑῖπ ΟΠ 1 
Βα, Ἰαῦ. 5βο]]1οἱύο --- σπουδαιότερον. 18 ἔταυΐα ἰπητη8] αὐτῷ ὁ χύριος, 
ΔΌΘΙομοπἄθ σουίβίθ!]ηρ. --- δηαραμίϊα τη15] διηχόνησεν; τηῖΐβ δ ΘΙ 
Απαθυβῦ ταϊπιβύγαυνι τη] 1, 11, 1 ν81180] πο 1 Τίπι. 1, 2 χυροίιρ. 
2 Ῥαϊτῆ τηᾶπᾶρὰ γοϊύγοῦα] διὰ πολλῶν μαρτύρων, ἃ. Ἀ. ,1πύργγοπθηί-. 
θὰ 1. 6, δὐβοι 8 δᾶ θᾶπὶ σϑπὶ τὰ ]{18. (οδύθαΒ᾽ ατίπηπι ΟἿαν5 Ν. Τ',, αἱ 
ΟΥ̓ ΚΙ χουν ΑΌΘΥ γουβύθῃθη πηΐου ἄθῃ μάρτυρες αἴθ 50 χ 06 465. αἰΐθη ὈπμΘ5 
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πᾶσ, Βαϊοὶ γαϊγραὶ βἰ]αϊμα δ ΔΠΡαΥΔΠΒ Ἰαἰβῆαπ. 8. Ρὰ πὰ 

ΔΥΡαϊαοἱ ἀγ σοῦβ σαὐγαυλὲβ Χυϊβύαιιβ 1118. 4 πὶ δἰμβιῃ 

ἀταπ ει ϊποπαβ ἰγαυ]π ἀπραγίπαϊρ 511 σανδανκήαμ ῬΙ208 ἃ] 18, 

οἱ σα]οϊκαὶ βῬαιημιοὶ ἀγα ἐϊπο}. 1 ὅ 18} ΡῬᾶῃ Ἰαθαϊ Πα 3061} 

᾿γαβ, πὶ γοὶραᾶα, πἰρα νυἱδοάθὶρο ὈγΚῚΡ. 6. ἃ 1] 8 ἃἱγ- 

Ῥὸβ γαπγβύν)α 5Κὰ] {γατηϊδὺ ἀκτᾶμθ ἃπαηπηδη. {7 ἔα θοὶ Ῥαΐοὶ 

αἰρα: οἷον δὰκ Ρὰ5 ἔγταυ)α ἴγὰρΡὶ 8 Δ]] τη. 8. βΠΙΠΠΘΙΒ 

Χγίδία. Τοϑὰ ὉΤΙΙβαπδηδ 18 ἀδαβαΐμι, τ8 ταῖν Πανθὶ 18, Β] 

αἰγαρ ΘΠ] 00) Ἰηθὶπαὶ, 9. ἴῃ Ρίχαϊοὶ ἀγα 1Ἃ]α ἀπ ὈΔΠα]08 506 

γοὶ ἔσονται χαὶ ἑτέρους διδάξαι. 8 σὺ οὖν χακοπάϑησον 
ὡς χαλὸς στρατιώτης Χριστοῦ Ἰησοῦ. 4 οὐδεὶς στρατευόμε- 
γος ἐμπλέχεται ταῖς τοῦ βίου πραγματείαις, ἵνα τῷ στρα- 
τολογήσαντι ἀρέσῃ. ὅ ἐὰν δὲ χαὶ ἀϑλῇ τις, οὐ στεφανοῦ- 
ται, ἐὰν μὴ νομίμως ἀϑλήσῃ. 6 τὸν χοπιῶντα γεωργὸν δεῖ 
πρῶτον τῶν χαρπῶν μεταλαμβάνειν. Ἵ νόει ὃ λέγω" δώσει 

γάρ σοι ὃ χύριος σύνεσιν ἐν πᾶσιν. 8 μνημόνευε Χριστὸν 
Ἰησοῦν ἐγηγερμένον ἐκ νεχρῶν, ἔκ σπέρματος Ζαυείδ, κατὰ 
τὸ εὐαγγέλιόν μου, 9 ἐν ᾧ κχαχοπαϑῶ μέχρι δεσμῶν ὡς 
χαχοῦργος, ἀλλὰ ὃ λόγος τοῦ ϑεοῦ οὐ δέδεται. 10 διὰ τοῦτο 

6 Ὡτραϊα]απᾶβ, Β διραϊάαμβ. 8. Ῥαγϑὶαϊβ Β, Ῥαυαϊβ ΟἹ). 

(5. Ἠυὲμου); ἀϊ65. ἰδ διοῖ ἀϊθ ρούβοῃθ διβίθριηρ, ἄδῃμοῦ ἀδ8 δρβίγαοίαπι 
ὑπ αἴθ πϊησυροίίρίο ἘτκΙᾶσυπρ ναυτᾶα ρα 8, υὑτβρυ ρον. ΟὮ] 8π| 
ταπᾶθ͵ 485 ἄθν αοίθ μαρτυρίων γογΐίαπᾷ, Ὀχδιποὶύ τπᾶπι πού πΖαΠΘΏταθη. 
8 Ρὰ πὰ διβαϊᾶ1} σὺ οὖν χακοπάϑησον ΟΒΏ25ΕΞΚΙ, --- συγκαχοπάϑη- 
σον, Ἰαῖ. Ἰάθοτᾶ. --- Χυϊβίαυβ [68118] Χριστοῦ ᾿Ιησοῖ δῖα ΑΟΠΤΈΠΕΟ τ 
τς -- Ἰησοῦ Χριστοῦ. 4 ἴταυ]ϊπ]} συροβούζί, ΕΟ ρ υρ ρδύ Ἰαΐ τῷ ϑεῷ. 
-- ρανδυτκήίδιη ῬῖΖοβ 8144185] ταῖς τοῦ βίου πραγματείαις, Ἰαῦ. πθρο 118 
ΒΔΘΟΙΠ]ΔΥθΙ5, ΔΌγΘΙομοπᾶθ σγουίβίθι]απρ: ΡῖΖοβ 16 μοὶ ἰαἰτἤγιΒ ἀπὰ τηᾶπ8- 
βοὰβ ἀ85 σοροηνᾶτερο᾽, Ηοττϊζ, ΒΟ 160 ἀυχοι ἀθη Ζιβαίς ἔγϑυ)η., δύ 
ἀδ5 συϊθοίβοηθ ρἸθι Ομ πῖθ Ὑουγιβοῃύ (ταῖς τοῦ βίου πραγματείαις ,56- 
βοιιᾶδέο, ἀϊθ Ζυχη ἸΘθΘπβαηίοσ μα] ἀϊθποπ᾽). --- οἱ ρϑ θῖκαὶ Ῥαιησαθὶ ἀσαυἢ- 
πο] ἵνα τῷ στρατολογήσαντι ἀρέσῃ; ἄϊθ σού. ἀδογβοίζαπρ, β᾽ πηρ᾿οπιᾶβθ, 
ΔΌΘΥ πἰομύ ροηδι; ]1δ΄.: αὐ Ρ]αοοαῦ 4 86 φχοραν (6161). θ δἰσβοβ 
γατιγβέυ])} τὸν γεωργόν; Βοπϑῦ (Μο. ΧΙΙ, 1, 1,0, ΧΧ, 9. 7, ΧΥ͂, 1) πυγ 
γαυγβέν]α --- γεωργός; ἀοοῃ οΥρὶδύ βῖορΒ ἄογύ θυ βίππ 818 ἄθτη Ζιιβᾶτϊη- 
ταθη πᾶσ. 1 ΡΊΡ|Ρ0] δώσει δ1π ΑΟἸΘΕΕῸ 1 νρ --- δῴη. --ο ἃ8. 81]1π|] 
ἦν πᾶσιν; 8 Δ]]αἴτη τς , 8118 Ἀ]Π1ΘΤῚ, τγὰ8 10} σοβασύ μαῦθ᾽ ὃ Ἐθθη80 βίθῃίΐ 
ΠΟ. 1Π,9 ἴῃ Β ν]]κάτν! ον ἀθ. σὰ] ἐγ ἐν δόξη. 8 Χυϊβία 1680] 
Χριστὸν ᾿Ιησοῦν Ὦ1 ἂ6 ΑἸηρχβί --- ᾿Ιησοῦν Χριστόν. 

817 
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ὉΠ1100]18, ἀΚοὶ ναυγὰ ρα Ρ8. πἰδὺ ραθυπᾶδη. 10 ἱπὰ 18 81] 
ΘΆΡα]α ὈΪ ΡᾶΠ8 σαν]! ἀδη8, οἱ 7811 βὰ] σδηϊδὺ ρα ]οπὰ 561 ἰϑύ 
ἴη Χυϊδύδι. [θϑπ τὴἱρ γα]ρᾶὰ ΔΙ νθ πϑιηχηᾶ. [ἰ 11 ὑγρον μαΐα 
γϑιγα: 1808] τ] ΡΟ Δαδαρηοαθαθμη, 18} τ] ]1]Ρᾶπι; 12. 7180 8] 
ΒΡ. Πη, 14} τ] Ιμἀδηοι; 18}081 αἰἴδι κατ, 18} 15. αἰαὶ 

ὍΠ8: 18. θα] πὶ ρὩ]ΔᾺΡ] απ, 181η5 ὑπρονβ ὙἱΒΡ; δἰ κὰπ 
51Κ 5108} πὶ τηδρ. 

6 --- ὶ (Β) 14 ῬΙΖΘ σαιηδιααθὶ, γα νοα]απαβ ἴῃ. δηᾶγα"θ)]α [τ 0}1Π5:; 
γα ἀπ γϑῖμδη ὅἀὰ ηἰ γα ὐδὶ ἀδαρ, π]ρθὰ ἀϑγα] θίπαὶ βαΐ πὰ 
ΠΔΙΒΊΟΠ 1. 1ὅ πϑάδιαθὶ Ρὰκ 51108η σαϊκαθαπᾶπα ἀϑρίθδῃ 
θαρα, ναυϊβῦν)αμθ ἀπ γΊβκαπα, ταὶ ίαθα τοὶ] μᾶδη ναυγὰ 

᾿ πάντα ὑπομένω διὰ τοὺς ἐχλεχτούς, ἵνα χαὶ αὐτοὶ σωτη- 
ρίας τύχωσιν τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ μετὰ δόξης αἰωνίου" 
11 πιστὸς ὃ λόγος" εἰ, γὰρ συναπεϑάνομεν, καὶ συνζήσομεν" 
12. εἰ ὑπτομένομεν, καὶ συμβασιλεύομεν" εἰ, ἀρνησόμεϑα, κα- 
χεῖνος ἀρνήσεται ἡμᾶς. 18 εἰ ἀπιστοῦμεν, ἐκεῖνος σιιστὸς 
μένει" ἀρνήσασϑαι ξαυτὸν οὐ δύναται. 

14 Ταῦτα ὑπομίμνησχκε, διαμαρτυρόμενος ἐνώπιον τοῦ 
χυρίου μὴ λογομαχεῖν, ἐπ᾽ οὐδὲν χρήσιμον, ἐπὶ καταστροφῇ 
τῶν ἀχουόντων. 1Ὁ σπούδασον σεαυτὸν δόχιμον παραστῆσαι 
τῷ ϑεῷ, ἐργάτην ἀνεπταίσχυντον, ὀρϑοτομοῦντα τὸν λόγον 

14 ὈῖΖζθ, Β Ρ,1Ζ6]. 

10. Ὀ Ῥᾶπβ ρανα!δη5] διὰ τοὺς ἐχλεκτούς; ὈΪ ,'πὶ ΒΙΠΌ]1ΟΙΚ δα’, 
γογρ]. 7π. ΥἹΙ, 48 πιϊββϑδαῖϊθθ γὰρ δὶ ἱπα σχίσμα ἐγένετο δι’ αὐτόν. 
11 164081] εἰ; 6985 [0810 γάρ, ἀᾶΒ πὺ Ζ0 οἰπ]οϊξαπρ 495. ἀπροκιπαϊρίθη ᾽ 
ἀϊοπί. 12. αἰαϊκαπι] ἀρνησόμεϑα οὔἂθΥ ἀρνούμεϑαλ 18 αἴαϊκαι  ἀρνή- ᾿ 
σασθαι ϑιῖυς Κ ἀθ τρ Ῥαίγ 1αΐ. --- ἀρνήσασϑαι γάρ. υὐθηῖροηβ ἰδῦ πὶ αὶ 
ΒαΔυ απ (6 θΘπ8ὸ ἰδ. πο οΥθαϊμη}8) ἀπρόπαι ἔν ἀπιστοῦμεν (υπίτθα 
5611). 14 ναυχάδμη γοῖμᾶη ἅτπ πὶ γαϊῃίαϊ ἀδιρ} μὴ. λογομαχεῖν, ἐπὶ 
οὐδὲν χρήσιμον; ἵτπι (ἀοὔβοθθη δἰπᾶ ἀΐθθθ ψοτίθ ἀστοῖς βαύζθαι. ὑπᾶ ἰηΐθι- 
Ῥυπκίϊοπ. (ραπκύ πᾶ ἔγαυπβ ἀπ πὸ ἀδαρ) νουθιπᾶθη, ὑπᾶ 416 ἴδδ5- 
Βιπρ οὐ ΚΙ τί 510} δὴ Ἰοϊ ομθθίθπ ἀυσο α16 ΔΠΠπδἤτηθ, ΟΣ ἀθουβθύζθυ ΠΔθ6 
Κοῖπ μή π᾿ βοίπθιι ἰοχέ γουρϑίαπᾶθπ, Οὐιθο 180} {Π|0118. μὴ λογομαχεῖν, 
[1Π6115. μὴ λογομάχεν (ΛΟῚ 0 νρ); πἰρὰ δύ χυροβοίχί. Ὧϊθ δἰ] θγαύϊομ. 
δῦ ἴῃ ἀἴοθθπὶ Ὑθ 180 ὈΘΒΟΠΘΥΒ Δ ΠΆ]16 πα, 15 ταϊῃέαθα ταϊἀ]απᾶδῃ} ὀρϑο- 
τομοῦντα; Ἰούχίθγοβ πᾶοῇ ΟὐὙϊτητηβ τ σοι .0 ἢ} σὰπὶ Ν. Τ', τος, τϑούθ βθθᾶ 0 Ἢ 
Υἱᾶβ, οὐ, πορ]ϑοία ποίϊομθ βθοδπαϊ, τϑούμτη 80 ρ]απῦχα μοουθ᾽; 1αύ, χϑοΐθ 
ὑχαοίαμπίοιη ; σού, «τϑομύ αποχαπομπᾶ᾽, 

Ὧι; τα 
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5.105. 16 10 Ρὸ ἀνδϊομα ἀβυθίμοπα Ἰαπϑαναιγ]α Ὀἰναπαοὶ, 
απο ἢἸὰ σασσαπα ἀὰ αἰσιαοίη, 117 181) νϑαυγα 1260 Βγ0 σ ΠΒ 
4110, ΡίΖθϑὶ ἰδὲ Ὑπηδῖπαῖιβ 18} ΕἸΪοῦ5, 18 Ραϊθὶ Ὀὶ ϑ8.Π]ἃ 
ὈΥ ἰβϑαϊ πϑυηθύμη, αἰ απ 5 πιϑϑύαβϑ 1ὰ ναῦν θᾶμα, 18} σαϊδι- 

οὶ βαχηδὶχο πϑυαἰἐαθάπη. ᾿ 19. ἈΡΡὰμ ὑπὶριβ συμ πγὰ  α}18 

ΘῈ 5. βίῃ! ΠΡ μ 8. 5101]0 Ραΐα: Κὰηρὰ ἔταυ]ὰ ΡὰΠ8 βαϊθὶ 

βἰπα ἰ8, 8: αἰδίαπααϊ αἵ ἀπβθ]οίη ἀγα βαθὶ πα] ϊ ΠΆΠΊΟ 
ἔταυ)ῖπβ. 230. ἀΡΡᾶπ ἴπ τ ΚΠ] πησηα σατᾶα εἰ βἰπᾷ ῥα αϊποὶ. 
Καϑὰ ρα] ροῖπα 8} 51] ΠΡΥθῖηϑ, ἃκΚ 18}} ὑγγοῖπα 18} αἰραπηᾶδ, 

“ 2 

τῆς αληϑείας. 16 τὰς δὲ βεβήλους κενοφωνίας στεριίστασο" 
ΑΙ Ἁ - Ν , - 2 ; Ν ε ; 

ἐπὶ σιλεῖον γὰρ προχόψουσιν τῆς ἀσεβείας, 117 καὶ ὃ λόγος 
αὐτῶν ὡς γάγγραινα νομὴν ἕξει. ὧν ἐστιν Ὑμέναιος χαὶ Φι- 

͵ τ λητός, 18 οἵτινες περὶ τὴν ἀλήϑειαν ἡἠστόχησαν, λέγοντες 
; ΑΥ͂, ,ὕἷ᾿ , ᾿ “ἢ, , , 

τὴν ἀνάστασιν ἤδη γεγονέναι, χαὶ τὴν πίστιν τὴν τινων 
3 ,ὔ Ε ἷ, Ν ,ὔ - τῇ εἰ) 

ἀνατρέπουσιν. 19 ὃ μέντοι στερξὸς ϑεμδλιος τοῦ ϑεοῦ ἕστη- 

χεν ἔχων τὴν σφραγῖδα ταύτην Ἔγνω ὃ χύριος τοὺς ὄντας 
- ει ΡΣ τ ν - 2 Ν 

αὐτοῦ, χαὶ ᾿Α ποστήτω ἀπὸ ἀδιχίας πᾶς ὃ ὀνομάζων τὸ 
Ὑ , 2 , τὶ Ὅς 1 2 27) ἥ , 
ὁνομα χυρίου. 20 ἐν μεγάλῃ δὲ οἰκίᾳ οὐκ ἔστιν μόνον σκξύη 

- -“- Β] ν ς 

; χρυσᾶ χαὶ ἀργυρᾶ, ἀλλὰ χαὶ ξύλινα χαὶ ὀστράχινα, καὶ α 

17 συπᾶβ' 810 Β πδὸὴῆ Ὁρρδίγοπι, σιπ 50 }1}0 Οδδύ., “συπα νὰ] 
ΟἿ,; συπαὰ ἀθυθ 0, 5 ΖΘ ΘΙ Πα, 4110 ΘΥ]ΟΒΟΠΘη, ἀ00η ὙΔΕΓΣΒΟΠΘΙΠ]ΙΟΉ. 
»ϑραϊυμη Ὀ]υγο5 [ἰἰίουαθ πὸὰ δαγαι{π{ ὈΡΡΒίγ. --- ἰδὲ Β, σϑϑὰπ Ο1,. 
18 βιπ]α Β, βυπ]αὶ Οαδύ. 20 ρὈ]Ροῖπα, 5] τοῖπα, ἰσϊγοῖπα, αἀϊρᾶπα ΒΘὮΥ 
ΘΥΙΟΒΟΊΘΙ. ΒΥΘΥΘΙΠ,, ὈΠΒΥΘΥΘΙη Β, πΙΟΙύ βυθγαῖπι, ὈΠΒΥΘΤΔΙΠ., ὙγΘΠΙρ ΒΘ ΠΒ. 81. 
ΘΥΒΊΘΙ 5061160 ἀθα 10}, 

16 ἀγδϊοπα)] δαββομτη ]ΟἸΚΘ πο Υ Ζαραΐ, ἀοοῖ ΒΔ ΡΘΠ ΔΘ ἢ οἰ πῖρο Ῥαύχο5 
61 540. βύυ!ία δαΐοπι οὐ ἱπαηῖϊὰ δἱοααῖΐα. --- ΗἸὰ σαρραπα)] ἐπὶ πλεῖον 
προχόψουσιν; ἄθ᾽ σοίίβοῃθ διβάγιιοῖς ἅμη]101. ἄθπι Ἰαύ. ταυ]ύππι Ῥυοβοϊοπύ. 
11 8γ6 σιπᾶβ 4110] ὡς γάγγραινα νομὴν ἕξει, γρ]. 1 Τη. ΤΥ͂, 6 δ]απᾶβ 
ἐντρεςφόμενος ; Ἰαῦ. ,5οΥρι{᾽, 16 Ἰοβατέ βγ6 ρει πα σὰ] ψὔγαθ οἰπθη θύνγαϑ 
ἈΡΘΙΟΠΟΠᾶθη βἴππ σθῦθπ, Ὑρῖὶ. Βδ. ΧΙ, 11 δῃχγηῖη γυϊαπάδπβ πνεύματι 
ζέοντες. --- Ὑπιαϊηδῖυ85] ᾿Ὑμέναιος; υἱοί Ἡγπιαϊπαῖαβ 1 ΤΊπι. 1, 20, 
ΥΕΥΡ]. ὮΥ550Ρο. 18 υδνῖδδαὶ τιϑιηθέυη} ἠστόχησαν; πού. ,5810 Μψαπαο]ίοπ 
ἵττο᾽, ἰδίοϊπ, ,οχοιαἀουιπί᾽, Αὑρ' οἶτοα γουϊζαΐίοπι Δροσσδυθυαπί, αΑτηθτϑύ 
ΡΘοσγαυοσιιηΐ ἄθ υογίίαίθ. ἴὔθοτ υβυῖδ8 5. Ζὰ ΕΡἢ. 1Υ͂, 17. --- ρα]δυθοῖπ 
Βιπιαῖχο γα]! ἀθάμπη}] τὴν πίστιν τήν τύνων ἀνατρέπουσιν ὯἘ 46 Αυρ 
Ἀπιῦγδί -- ἀνατρέπουσιν τήν τινῶν πίστιν, ἀΔ5 Τοαρυβ ΜΠ γρ Αὐρ 
Αταδυϑέ , βιινογίοσιηΐ᾽). 20 ἀϊραπα} ὀστράκινα, γοῖρὶ. Ἠδ, ΙΧ, 20. 
ΠΟ Ττην 11). 18, ΄ 
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88: βύππδ ἀπ ΒΥΘΙΘΙΠ, Β0ΠῚΡ βᾶπ ἄπ ἀπϑυογθῖπ; 91 ἃΡβᾶῃ 
͵αθαϊ Ὦναθ ρϑῃγ δ η]Δ] 511 ΡῖΖθ, γαγθὶΡ Καθ ἀὰ ϑνουραὶ, σἃ- 

γΘΙΠ 10, Ὀσὰκ {ταυ]ῖη, ἀαὰ Δ] ηηπηα νααγθῦνθ σόα σΠ]8Π- 

γρ. 22 ΔΡβᾶπ πρρᾷηβ ᾿ἰυϑύπηβ θ᾽}, 10 ἰαἰδίθι σαγ! θη, 

ΘΔ ΘΠ, ἔργα, σαν Ῥὶ 11} μη Ὀ1441 Δπαμδϊ δηάδηη 

ἔγαθ]αῃ 8 ΠΥΔΙΠ]ΔΤΏτ ἃ, Παἰγ τη. 28. 10 Ρ05 ἀνᾷίοπβ 18} ππίδ- 
ΙΟη5 ΒΟΚηΪπ5 Ὀἰνᾶπαθὶ, υἱδαπὰθ βαῦθὶ ρϑθαϊγαπα ΒΔ ΚΊΟΠΒ:; 
24 10 5|κ8|Κ8 {Δ ]1Π5 Ηἰ 518] 8αΚᾶη., δῖκ αδΙγ8 νἱϑᾶη ὙἹρτᾶ 

Δ]1Δ 8, [ΙΔ ἰδοῖοθ, ὈΒΡΆΪΔηαθ5, 206 ἴῃ αΑΙΤ θη [412] 8 Ρ8Π8 

δηἀβίαπαδπάδηβ, πὰ ἤγδηῃ οἿΡδ] ἴτῃ οῈΡ Ἰάτοῖσα ἀὰ αὐ Καπβ]ἃ 
8108, 26 18} πϑϑκαυ)δίπαλα τι8 ἀΠΠῸ]Ρπ5 νγθρρομ, ἔγδιη 
Ῥδιηπηθὶ σαίδηδπαὶ Παραπμἀα ἴδ] 15. ὙΠ. 

Ν 2 , «“ Ἶ δ 2 , Ὁ 87 2 : , 
μὲν εἰς τιμήν, ἃ δὲ εἰς ἀτιμίαν. 21 ἐὰν οὖν τις ἐχκαϑάρῃ 
ἑαυτὸν ἀπτὸ τούτων, ἔσται σχεῦος εἰς τιμήν, ἡγιασμένον, 

Ὁ - 2 Ν 

εὔχρηστον τῷ δεσπότῃ, εἰς πᾶν ἔργον ἀγαϑὸν ἡτοιμασμένον. 
22 τὰς δὲ νεωτεριχὰς ἐπιϑυμίας φεῦγε, δίωχε δὲ δικαιοσύ- 

γην, τοίστιν, ἀγάπην, εἰρήνην μετὰ τῶν ἐπικαλουμένων τὸν 
- 5 

χύριον ἐκ χαϑαρᾶς χαρδίας. 28 τὰς δὲ μωρὰς καὶ ἀπαι- 

δεύτους “ ζητήσεις παραιτοῦ, εἰδὼς ὅτι γεννῶσιν μάχας" 
- 2 -“Ὕ δ᾽ Ἕ 

24 δοῦλον δὲ κυρίου οὐ δεῖ μάχεσϑαι, ἀλλὰ ἤπιον εἶναι πρὸς 
πάντας, διδαχτικόν, ἀνεξίκαχον, 25 ἐν πραότητι τταιδεύοντα 
τοὺς ἀντιχειμένους, μήττοτε δῴη αὐτοῖς ὁ ϑεὸς μετάνοιαν 

» ἍΠν ΑΥ̓͂ 2 , Ν 9 ,ὔ 2 - - 
δίς ἐπίγνωσιν ἀληϑείας, 20 χαὶ ἀναγήψψωσιν ὃκ τῆς τοῦ 
διαβόλου παγίδ ἐξ ΐ "γτ’ αὐτοῦ εἰς τὸ ἐχεί γίδος, ἐζωγρημένοι ὑπ’ αὐτοῦ εἰς τὸ ἐχείνου 
ϑέλημα. 

21 Ρῖχθ, Β ΡῖΖοὶ. ἔταυ])ῖπὶ ΠΙΘΥ ΔΙΒΡ ΒΟ ΘθΘα, ΜΙ ἄὰ ὑτ Α οἷπ. 
22 {ΠἸᾺΡγα Β, ἔ]αρνα Α, 26 υδοκαν͵]αϊπάδι Β, πϑϑικαυ]αϊπᾶδι Α. παθᾶπάα 
Α, υδαπάα Β. 

21 ρϑηταϊ αὶ 51Κ] ἐχκαϑάρη ἑαυτόν; ,Τοππ οὗνγα Ἰθιημαπα 5101} τϑὶ- 
πῖροπ 501106᾽, γρ]. 5. ΧΤ7ΤΙ, 47 αὶ ᾿νὰβ πιϑίπαῖτὶ Παιδὶ ναυγάδτα, [τὸ 
πὶ βίο᾽α πᾶ. 1,6, Χ, 6. 1 Ο. ΧΙΠ, 2. 8. --- Ὀχ0Κ]) εὔχρηστον ϑϊ᾽π ΑΟ3 
Ια 6 ρ Δὺρ Απιρυβὺ --- χαὶ εὔχρηστον. 22. Ἰυρσρϑη8] νεωτεριχάς, 
1. ,᾿ὰνθη1}1α᾽; ἀ6᾽ ρΟΙΒΟΠ6. δι βασιιοῖς Δ Π]]6η, --- τὶ Ραϊΐμι] μετὰ 
τῶν δῖπ ΕΚῚΙ, οἵ νρ --- μετὰ πάντων τῶν. --- Ὀϊάαϊ δπδμαϊίαπαδπι]} 
ἐπιχαλουμένων; 5. τὰ Βό. Χ, 18. 28 υπίλ]0η5} ἀπαιδεύτους, ᾷ. Ἀ. 
ἱπορίδβ; απία]9. βοπϑδύ ἀγνυπότακτος υπᾶ ἀπειϑής; 1. , 5π0 ἀἸδβοὶ ΡΠ 1πιὰ᾿, 
δπᾶθτθ  ᾿πουπαϊίαβ᾽. 25 1η] ἐν --- ΕᾺ ἴὖ νρ σύν. --- δηδίαπαδηαδ 8] 
ἀντιχειμένους ἘΠ  --- ἀντιδιαϑεμένους. ΚΕ]. 6]. Υ, 17. 11 ΤΊ 655. 1,4. 
1 Τίπι. 1, 10; Ἰαΐ, ,6095 4τὶ τοϑιβύιπί. ---- απ} μήποτε, ,ωΟὉ πίομύ οὗνα᾽, 
ΒΒΜΠΙΟΝ 1,0. ΠΙ, 15. 206 υϑϑἰκαν)]αϊπᾶδι} ἀναγνήψωσιν, Ἰαύ. , τοδὶ ριβοδπύ᾽; 



Ε- ΠΟ ΤΙποίπουβ ΠΙ. 588 

ΤΠ, 1 ΑΡΡᾶὰμ μβαΐᾷ Καυμπηθὶβ οἱ ἴῃ ϑροαϊβίαϊ  ἀδρϑη 
αὐρασραπα Ἰογὰ 5161 ]α. 2. 8} νυ βαπὰ ΤΠ ΠΔη5. 511 Το η- 

ἄδληβ, ἔα παρ αἰγπαὶ, ὈΪΠ αἰ π8., πα αἰναὶ, νὰ] ΠΥ] Δ Δ Ή8, 
[λαγοίμδτη ἀΠρΡΠγ ΔΙ θὰΪ, ἸΔῸ ΠΥ ΔΥΡῸΒ., ὈΠΑΙΓΚηΔ], ὃ. πη πὰ Π}- 

ϑασαὶ, πηι] 7], [απο π δ η5, ὈΠΡΔΔΠ ΔΒ 511. ὈΠΙηδἃ- 

πϑυϊσογαὶ, ΠΠ56]]], 4 [γ]ου) πάλ Π8, ἘΠ 1] ]5 καὶ, αὐθαι- 
᾿τᾶδὶ, {υἸΠ]οπ δ η5 Υἱ]]ᾶῃ βίη πα πη ]5. Ρὰὰ οΡ, ὅ ΠαΡδΠαδηΒ 

ΠῚ, 1 Τοῦτο δὲ γίνωσχε ὅτι ἐν ἐσχάταις ἡμέραις ἐνστή- 
σονται χαιροὶ χαλεττοί. 2 ἔσονται γὰρ οἱ ἄνϑρωπτοι φίλαυτοι, 

2 -: ΄Ὸ-- 2 

φιλάργυροι, ἀλαζόνες, ὑπερήφανοι, βλάσφημοι, γονεῦσιν ἀτύει- 
9 - 2 “ 2 ,ὔ 3 2ὕὔ ὃ ΒΩ ὃ , γ᾽ 2 

εἴς, ἀχάριστοι, ἀνόσιοι ὃ ἄσπονδοι, ἄστοργοι, διάβολοι, ἀκρα- 
- 2 2 - 

τεῖς, ἀνήμεροι, ἀφιλάγαϑοι, 4 προδόται, τιροτιετεῖς, τετυ- 

1Π|,. 2 51κ ἔτϊοπᾶδπβ Β, βὶκΚ ἐυ)οπᾶδηβ Α; Α ἃπι τϑπᾶθ βοϊπαῖραϊτ- 
πὶ, ἃ. Ὦ. βοϊπαρίστιαὶϊ (νουρὶ. Τιῦ, 1, 10 Ἰαιδαϊγαυτἀαὶ ἐν Ἰαπβανδαταδ]). 
Βδυμαϊσίαὶ ἃ, πδυμαδϊσίαὶ Β. απαὶτϊκπαὶ Β, υπαϊσκπδη8 Α. 8 υπη]δπηᾶ- 
τίρρυδὶ Β., ὈΠΙΙΔΠΔΤΙΡΎΩΙ Αι; ταϊύ ΟἸΘΒΟΥ ἔοστα ὙΠγαΘ 5105} Ὀἱάαργα γογρ]οῖ- 
ΘΠ6π; Ζὰ ὀγδέθσοσ Ραββί ἐπῖρρυαι-, βκυρρυᾶ-. ὕηίροπβ δύ ἀ16 ΔὈ]οἰϊαπρ 
ἄυηκοὶ, 

ΦΩΣΙ ΨΚ ΟΥ 7} 9" 

ἀἴθοθα Ἰοϑατέ Ὀοβίδαροπ 1 Ο. ΧΥ͂, 84 ἈΒΒ]κΩ}}}} ἰφγὶβ ἐχνήψατε υπᾷᾶ 
Ι ΤΠο55. Υ, 8, γο οὔπθ ΖυΘΙ6] ᾿ιβδίκαγαϊ 517 Ἰπιᾶ (νήφωμενγ) 2 ἸθΒθη. 
Πὲ85 Ῥϑββὶυν γοτρ]θἰομθα ΟἹ, πὶ 1 Ο. ΧΥ͂, 88 πὶ αἰαϊτ]αϊπᾶδι μὴ πλα- 
γᾶσϑε, γοΥρὶ. δυο 1,6. ΥἹ, 21 αἰ Β]ο ἤαπάα γελάσετε. - ἴταπι βῬϑιιηοὶ 
φαϊαμαπαὶ Βαραπᾶδ δἰαυ 15 Ὑ111] ἐζωγρημένοι ὑπ᾽ αὐτοῦ εἰς τὸ ἐκείνου 
ϑέλημα; ἄϊθ σού. οπάππρ' πᾶ ἢ ἄθπὶ αὐ. .ἃ 40 οαρῦϊ ἰθηθηΐαῦ δα ᾿ρβῖτ85 
γοϊππίαίοιη᾽; σὰ {ἰυπαπᾶα 1π Β υρὶ]. ΠῚ, 06, Αὐοῇ δίδυ θηίβρυϊοῃύ πιομί 
ἄθπι συ θοβίβομοπ εἷς, Βομάθυη ἄθτη ,Βθοιηυτη᾿ ἰπ 49 Αὐρ'. ἸΠΠ ΡΣ ΓΞ} 4 τὴ, 
χαιροί; δι 1,06. ΧΧ, 9 Ἰοτὰ --- χρόνοι, ΜὍ 6400} δ 0}} ἢ 8πη08 Πιαύ. 
-- 5161614}] χαλεπτοί, 5. Μί. ὙΠ1, 28. 2 188} ναϊτραπα)] ἔσονται γάρ, 
ΔΌΘΙ τυρὶ ΟΥΡτ γιρ γ»ού ογαπί᾽, --- 511 ἔργο 85] φίλαυτοι, ὩΔΟῊῚ Ἰαύ. ..86 
ἴρ85οβ απιδηΐίοβ᾽ ὙΔΠΤΘμα (16 ο]οβθθ βθ᾽ ΠΡ ΙΓ ἄθτη ΡΥΙΘΟΠΊΒΟΠ θη ερέλ- 
αὑτοῦ πιο ὈΠ] θὲ Ζὰ βοῖπ βομοίηΐ. --- ὈΪΠ61 7418] ἀλαζόνες; 11 Ο. ΧΙ], 20 
ὈΙπαιία ἐρυϑεῖαν; τὰ ἄθπὶ 5΄Πη0 (θ5 ὈΪ υὙρ]. ὈϊσοάΊϊαη, ὈϊΒ]Δ απ, Ὀ1161- 
Καπ. --- ἸδυπανδγροΒ] ἀχάριστοι, ἄδθ ΒΡ δίαμ ἢν ΠῸΤ Βῖου ; 10. ΥἹ, 8ὅ 
ἀχάριστος ὈΠΐΑΡΥΒ. 38. ὉΠΠΌΠΒΙαρσαὶ πη1η114]1}] ἀἄσπονδοι ἄστοργον ΡῈ φ 
ραύδε. ἄστοργοε ἄσπονδοι; ὉΠ ΠΒ]αρ αὶ ὙγΌγ 080, ΔΌΘΙ ὈΠΡΑΒΒΟΠΩ͂Θ 
ἀθετγβοίζαπρ, ἀ685 Οὐ θο ἴβομθα, 1αὐ. ,5β'πθο ῥϑοθ᾽. --- ὀ ἀπραμαραπάδηβ 5110 

 ἀχρατεῖς, Ὑο16]. σὰ 7. ΧΥ͂, 2. -- Ὁ186]]41]} ἀφιλάγαϑου, ὈΠΡΌΠδι, 58. 
ἘΠ 9, 4 τπ{Π]Δτη415141}] προπετεῖς, α΄. ῬΥΟΥΘΥΎΪ, 868. Τη8]86 --- 
ΒΌΡΘΥΡΙΙΒ, 4180 ὉΠΕΠ]ΠΔΠΔ]5Κα1 οἀπραββοπα ΠΟΙ τ ν᾽. -- υὐραυ]1441] 
τετυιωμέγον τῦὺν ΠΟΙ, 1 Τίπι. 1Π1, 6 αἱλγμαιΡ5, ΥἹ, 4 Βα ΡαμίΒ. --- 
{τ} οπάδπβ Ὑ]]] απ βοῖ πδπᾶ Τη818 Ραὰ ΡῈ] φιλήδονοι μᾶλλον ἢ φιλόϑεοι, 
Ἰαΐ. ,γοϊυρίαίαπι διηδίουοβ τηΔΡ15 αυδπὶ ἀο1᾽, 

εὐμυνόυῥαι 



ὅ84 Π Τιμποίῃθαβ 11. 

ΗΪγῚ σαρπαθίηβ, 10 πηϑηῦ 1205 ᾿πγ] ἀδη 88: 14} βᾶπ5 αἰναπαοὶ ; 
6 ἀπἴθ 8 Ραϊπὶ 5'πα ῥαϊθὶ 511 πρᾶπα ἴῃ οΆΓΪΠ5. 14} ἰγαπαπ- 
Ρᾶπα ὑϊυπᾶπα αἰποίη8, αὐ] ρᾶπ8, {Πανδϑαυ ἰὴ, Ροοὶ ὑϊαπᾶπᾶδ 

᾿υϑύπμμη Ιη588 61 Καῖ, 1 51ηὔθ! η0 1815] ΠΟ η8, 51Κ 180 πὶ δἷν 
Ὠγαηπαη ἴῃ αὐκαῃθ]α 9.1}08 αἰτηϑηὴ τηδηίοῖρα. [ 8 ΔΡΡᾶῃ 

Ρϑιητηὰ παϊάδα 6] 98 ΠΠ65 18} ΜδΔΙΏΡΥΟΒ. ἃπαβίοθαμ ΜοβδΖᾶ, 

δῷ 18} ρ81] διηαβίδπαδηα 5.781, ΤηϑΠΠ8 5 ἔταυϑα ρα πδὶ ΔΠ1Π, 
ὈΒἸΠιβαηδ1 ὈΪ ρσϑ]δα 6 1η. 9. δΙζθὶ "1 βϑι πα ἀὰ Πίσϑπδὶ, ππίθ 

ΠΥ 1Ζ0 ΒΥ ΚῸῚΡ ΔΙῚ} 8111 π, ϑυδβυθ 181} 18 1Π81Ζ6 ν88. 

φωμένοι, φιλήδονοι μᾶλλον ἢ φιλόϑεοι. ὅ ἔχοντες μόρφωσιν 
- 2 

εὐσεβείας, τὴν δὲ δύναμιν αὐτῆς ἠρνημένοι" χαὶ τούτους 

ἀποτρέπου. 6 ἐκ τούτων γάρ εἰσιν οἱ ἐνδίνοντες εἰς τὰς 
οἰκίας καὶ αἰχμαλωτίζοντες γυναιχάρια σεσωρευμένα ἁμαρ- 
τίαις, ἀγόμενα ἐπιϑυμίαις ποιχίλαις, 1 πάντοτε μανϑά- 

Ἁ ,ὔ 3 Ε ’ , ’ μ᾿ - , 

γοντα καὶ μηδέτοτε εἰς δτίγνωσιν ἀληϑείας ἐλϑεῖν δυνάμενα. 
᾿] ΄ο“ἷᾧἋ κ΄ ΄Ὁ- 

8 ὃν τρόπτον δὲ ᾿Ιαννῆς χαὶ Πῆαμβρῆς ἀντέστησαν ἸΠωσεῖ, 
« Ν ξ 2 , ω 2 , Ὑ 

οὕτως καὶ οὗτοι ἀνγϑίστανται τῇ ἀληϑειᾳ, ἄνϑρωστοι, χατὲ- 
, Ν - 5.7 ᾿ Ν , 23ὴ.72 5) 

φϑαρμένοι τὸν νοῦν, ἀδόκιμοι περὶ τὴν πίστιν. 9. αλλ οὐ 
’ 2 Ν - ς ἸΝ ᾿ὕ 2 - 27 27 

χεροχόιψουσιν ἐχτὶ τυλεῖον, ἣ γὰρ ἄνοια αὐτῶν ἔχδηλος ἔσται 
σᾶσιν, ὡς χαὶ ἢ ἐχείνων ἐγένετο. 

5. 78} βᾶπ8 Β, 180 Ρᾶπβ Δ. 6 Ραϊοὶ ἃ, Ροϑὶ Β. Ἰυϑύαπι Β, ἂὰ 
Ἰυβ]υδίαμι Α, ἄμ ΟἾπ6 ρου. 7 18π πὶ Α, πὶ Β υπᾶ 6Ἱ,, οὔπρ φ'ϑυϑῃγ. 
8 Φάπποβ Δ, Φ84ηπ1|8 Β. Μδρτοα Β, Μαιησοθ ἃ. 9. βυιΚὰ|ὴΡ; Α ἂἃπὶ τὰπαθ 
φαϊατρ (Μί. ΧΧΥ͂Τ͵ΤΙ, 16 οοἷ). 1848} ἴπ Α ὕδϑι ἀθὺ Ζ6116, [6810 ἴῃ Β, 

ὅ ὨΪν1] μόρφωσιν, Εἶν! ΠΌΤ ΠΪΟΙ, ἃρ5, ΠΥ, ΘΠΡῚ. Βθ. 6 ἴτα- 
Ὠσπρᾶπᾶ ἐϊὰ μα π4} αἰχμαλωτίζοντες, Ἰαΐ. οαρίϊναβ ἀποιπύ: ἀδρθροῦ ΒΟ. 
ΥΙΙ, 28. Π Ὁ. Χ, ὅ αἰχμαλωτίζειν --Ξ- ταμίη βαμῃ. --- αἰποῖπα]} γυναικά- 
ρια, ἀοιηϊηυΐϊιν, ψ16 ραϊίοίη 1.0. ΧΎΥ͂, 29, δπύβρυθοῃθμα ἀθη βϑρᾶῤουθη τηᾶ- 
βααΐη οοὐ υρὶ. 1,00 Μογοῦ Ρ. 6040 --- Αἴ] θα πὰ} σεσωρευμένα; αἵ ἰηίοπδῖν, 
16 ἴῃ αἱοία, αἰάτιρ!]α. 1 πὶ δἷν Ὠνδημιη} μηδέποτε, 5. 5. ΥἹ], 40. 
ΥἹΙΙΙ, 88. --- πιαμίοὶρα} δυνάμενα, νὶρ 15 υπᾶ ἘΡῈ. 1Π|, 20; βοπδύ τιᾶ- 
Βαπαβ 1,0. 1, 20 οοἵ. 8. Ρᾶπιπιὰ μαϊᾶδι 61] ὃν τρόπον, 5. 4ὰ 1,0. 1, 20. --- 
Μάπιθτ.5] Μαμβρῆς ΒΘ 10 νρ ραῦ"' --- ᾿Ταμβρῆς. --- ἱτανδαγβαπαῖ) χατ- 
ερϑαρμένοι; ἰταγαῖτθᾶπ πὰ μῖου; 1 Τίπι. ΥἹ, ὅ ἐγαναγ!ἀδ119. τηδηπθ 
ΔΏΙΗ. 9 ἄχ Π]ι5π.1} ἐπὶ πλεῖον; Ἰαύ. υἱίγα, ΔΉ} 11π8, Ρ]υσίπηαπι; ΟΘΥ 
οὔθ ἱπίογργοι τί ,5810 ψϑγᾶθῃ 65. πἰομί χὰ ΟΙΠΟΙ ΙηΘηρΡ6 (γ0η ΔΠΠ Πρ ΘΓ) 
Ὀτϊπροη᾽. --- 164}}} χαίΐί {6106 ἱπ ΑΒ, νῖρ ἄθπῃ χαΐ ὑπροπιθῖηθ Ὠδαῇρ' δὰ5- 
βΘἸάββθη. ἰθδύ, ὑπα ἰδύ ἴῃ Δ πδοῇ γϑυρ]θι οπρ ΘΙΠΟΙ οΎ 60}, οὗν α΄. παπᾶ- 
ΒΟὨ Ὁ πο ροίσδρθπ, 



ΠῚ ΤΙπιοίπουβ ΠῚ. δ8ὅ 

10 ΤΡ Ρὰ ρα]αϊβία 8 Ἰαϊβοίπαὶ τηθῖπαὶ πϑιηθία, ΠΉΠΠ8, α τε 1 (Β) 

βίαι, οἉ] Δ ΘΙ ηαὶ, ἀϑοΙθπαὶ, ἔα ργαὶ, Ρα]αϊπαὶ, 11 νγὰῖκ- 
ἤοῦὰ, σαπηΐπι, Ἀγ] ΘΙ Κα Πγ8. γϑαγθαη ἴῃ Απἰϊαικίαὶ, ἴῃ ἘΠΚαα- 

ῃἷοι, ἴῃ Πυγβίσγϑ: ὨΥΠΠΘΙΚΟΒ. ὙγαΚΊ08. ὈΒΡαΪ Ια, Δ} 8. ΔΙ] ΐτη 
τ κΚ σα]απβια γα]. 12. 181 Ρὰη ἃ]1ἱὶ βαϊοὶ υἱ]θίηδ, σαρὰ- 
ἀδθὰ ᾿ἰθὰπ ἴῃ Χυϊβίαιι [θ8, Ὑγᾶκοβ υἱππδηα. 18. 10 Ὁ}118] 
ΤΠ ΠΠΔη8 ἰδ ἰἰαΐαὶ ΡοΙπαμἃ αἀὰ ὙΔΊ Β1Ζ1Πη, 8117 2]81] 18} 81}2- 

Ἰαπᾶάδηβ. 14 10 Ρὰ {τδιηγ 1} 18 Υἱϑαϊδ ἴῃ Ραϊπηθὶ ρα] ΔΙ Β1 68 

10 Σὺ δὲ παρηχολοίϑηχάς μου τῇ διδασκαλίᾳ, τῇ ἀγωγῇ, 
- ’ - ’ - ’ - 9 , - 

τῇ προϑέσει, τῇ πίστει, τῇ μαχροϑυμίᾳ, τῇ ἀγάπῃ, τῇ 
“- - - - “ , 

ὑπομονῇ, 11 τοῖς διωγμοῖς, τοῖς παϑήμασιν, οἷα μοι ἐγέ- 
ἐν “4 ᾳ, ἐν Ἰκονίῳ, ἐν “Δὐ - οἵους ὃ νετοὸ ἐν «ντιοχίᾳ, ἐν Τκονίῳ, ἐν “Ἰύστροις" οἵους διωγμοὺς 

, ς 

ὑστήνεγχα καὶ ἐχ πάντων με ἐρρύσατο ὃ χύριος. 12 καὶ πάντες 
; δὲ οἱ ϑέλοντες εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ διωχϑήσονται. 

Ν Ἁ "ὕ Ν , ’ 3 Ν Ἢ 

18 πονηροὶ δὲ ἀνϑρωποι χαὶ γόητες προχοιψψουσιν ὃπὶ τὸ 
᾿ "- - τοὶ 

χεῖρον, ττλανῶντες καὶ πλανώμενοι. 14 σὺ δὲ μένε ἐν οἷς 

10 Το βϑοῃβίθ δῦβομηϊύ ἴπ Β 1ϑὺ πιοηύ θθΖθοιοηποί. ρδ]αϊδία 15 ΑΒ: 
᾽ Α πὶ τὰπᾶβ ρα βίάθβ (ἃ. ἢ. ρα ]α]βι1 465) 1 βθῖπιαὶ τηρὶπιδὶ. ἔταρυαὶ Β, ἔτι- 

Ἰαβναὶ Α. 11 Τιγϑίσυβ ἃ, Β ὙΔΕΥΒΟΠΘΙΜ]ΙΟΗ; ΤΠ γϑίσοβ ΟἹ... ὙγϑκΊοβ Δ, 
γγΆΚο5 Β ὙὙΔΕΥΒΟΠΘΙΠΊΙΟΝ; ππηροκοησύ 64]. ΥἹ, 12 Α νγϑῖκα, ΒΒ υγδᾷ]δ. 

᾿ ἸΒΡυ]αϊάα, Α ἀβρ]14ὰ, Β οὐ]οβομθη, υρὶ]. 1Π| Ο, ΧΙ, 4. 18 Ἰτυΐαὶ, 
κ ἅτὴ τὰπᾶθ 1Ὲ}0]4161581 (γθηθῆ01) Μαββιιδπη Οἰοητηδηῖα Ν. Β, 1, 8, Ρ. 275, 
ΐ γου Ὀρρδβίγοπι ποῦ οι ππύ. ἀπ γαϊγβιζίπι, Α πὶ ταπᾶθ π06]4πὶ γϑυχβίνϑχῃ, 
Ϊ 14 14} Β, Ἶαυ Α. 
᾿" ΤΣ Ἃ ἀσσο στε νας ΟΡ 

10 ρα]αϊδία 15] παρηκολούϑηκας ΘΕΚΙ, --- παρηχολούϑησας; δ5ἅ- 
ΐ Ἰαϊδέα 15 ἀτοκί ἀὰ5 συῖθοι. ρογίθοῦ στἱομξρ ἃπ5, ΜΔΠΥΘπα 416 ρΊ]οΟ588586 ἴπ Α 

ΒΙΟἢ δυΐ 416 ἀπάρσθ Ἰθβαγτύ ὈθΖιθῃῦ, 4180 πο) ἄθμι αὐὶθοΊβομθη (1αὐ. 4586- 
οαΐιιβ 68). --- τηθῖπ81}} μου πϑοηροβίο]ῦ, 5. σὰ Μί. ΥὙἹΙ1, 8. --- τῦπᾶ] τῇ 
προϑέσεν, πὶο Βδ. ΙΧ, 11. ἘρΡῃ. 1Π|,.11; 5δἰάαι Ζυροβοίχι, 85, σὰ 11 Ὁ, 
ΧΙ, 20. 11 ἘϊΚαπηῖοη] ᾿Ιχονίῳ; ἀϊ6 ρυΐθοι. ἴοστη δῦ 815 που ΠΔΓΥ (ΟἽ ΘΥ 
βίδτητα) ὈΘμδπᾶο]. ἀπᾶὰ νοϊίου ἀθο]πἰσί, 5. σὰ 1| Ο. ΧΙ, 82. --- Τιγβίχυβ] 
«Τύστροις; Υ [τ ρσυίθοῃ. οὐ, ψῖθ ἴῃ βαυτὶπὶ ΕὙπΙΚίβκα Σύρη «Ροινέκισσα 
Μο. ὙΠ, 26; ἀπᾶθυβ Βαϊσαυ]α, Βέροια ἵτα Καϊοπάδγίυση. 12. ντᾶξκοβ υἱπ- 
π8η4}] διωχϑήσονται, ποῖ ἄστη α΄. ρουβθουθίοποπι ραὐοπίασ. 18. 1181] 
γόητες Ἰαΐ. βοἀποίοτοβ οὔθ ἀθοθρίοτοβ; [1πἰὰϊ (βομπδύ --- ὑποχριτής) επύ- 
ΒΡΙΙΟΙύ πιο σ8Πη2; σἜΠΘΊΘΥ 416 ο]οϑβθ [0}]8]61881 (νυνὶ. 4]. Κ, 20 1ἸυὉ- 
141618ο1] φαρμαχεία), οΟἸΘΩΡΑΥ πᾶο ἄθπη ΟὙΘΟΒΊΒΟΠΘπ, γϑγρ]. 2. 10. -- 
Αἰτ 2781 18} αἰγΖ]ατ48η8] πλαγῶντες χαὺ πλανώμενοι; ουύβίθ]πηρ ψν16 
Ἰαΐ, ουταηΐθβ δὲ 1π ΘΥΤΌΥΘΙΩ Τηϊοπίοθ.Ό 14 [γαπηυϑῖγ 18] πυΥ ὨΪΘΥ, δᾶγοϑυ- 
ῬΙΆΙΟΥ σομηραγαῦν (1,60 ΜΟΥΟΥ ἢ. 181), γρῖὶ. 144] ἔταπι 1,.οθ. ΧΤΙ͂Χ, 28 υπᾶ 
ἔγδτηϊβ βϑ]οῖβαπ, ἱπράρσσαι δ, ΧΙΠ, 12, Μο, 1, 19. Τὲὰ5Β σψοτύ 610 ἱπὶ 
Οἱ θοπίβομοπι, 5. σὰ 5}. ΧΥ͂, 16. --- ναϊταυαϊᾶα 5ἰπᾶ Ρι5] ἐπιστώϑης, [Δ180} 
ΠΔΟῊ 1αΐ. ογραϊία βαπί {101; 65 Ποβϑύ υὙἱἹθ τη Ὦγ  , όνοπ ἀπ ἀθουσθυρύ Ὀ18ι᾽, 
Η1]. τἱομύς οτθα! ἀ]561, --τ Ἡγαμηπια} τέγος ΟΘΈΕΚΙ, ἢ τς --- τένων. 
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ΡὰκΚ 188 σαὐτδιδῖϊαα, ϑἰπα Ρα8, νυἱύδπθ δὖ νδιημηδ οαπδιηὖ, 
18 14 βαῦΐθὶ 18 θδ 5 ΚΊ|α, θη 058 ὈΟΚΟΒ Κα Ρ6 5. ΡῸΒ τηϑῃ θΊΡΌἢ8 

ΡὰκΚ υϑίγαὐν]αη ἀ(ὰ σϑηϊθῦαϊ μα} σα] θη ΡῸ ἴῃ Χυβῦδα 
[651. 

ΑΙ Κα]ο 16. ΑἸ] ῬοΚκο οσυαιβκαῖζοῦ Δ πηδύθ᾽ Π8 15. 18} βαυγῦο5. ἀὰ 

1αἰβοῖπδὶ, ἀἋα σαβϑηΐαϊ, ἀα ΡΥ θ᾽ ηδὶ, αἀα [Δ] ΖΘ πδὶ ἴῃ ρα- 

τι ὐθῖη, 117 οἱ πϑίδι δ η5 5178] τηϑπηὰ ΟΡ. ἀὰ ΔΙ] ΔΙ Πη8 

γϑαϊβύγο ροαδῖΖθ σϑΙηΔΉΥ]08. 

ἘΠ: 8 (8) ΤΥ, 1 γαεϊννοα]α ἴθ ἃπᾶγαυ θ]α οι θ5. 78} [τ }1η5 ΧΥϊδύδαβ 
Τ65115, 5861 5Κ81 βύοἼδῃ αἰνϑη8 18} ἀδιθδη8 ὈΪ αἀατῃ 18. (184}}} 

ΡιυαΙπαθδιι 15, 2. ΤΠΘΙΘ] γϑυϊα, ἰηδίαπα ἀπ θὶοῸ ἀπῈΠἰΘΙρῸ, 

ἔμαϑες καὶ ἐπιστώϑης, εἰδὼς παρὰ τίνος ἕμαϑες, 1 καὶ 

ὅτι ἀπὸ βρέφους τὰ ἱερὰ γράμματα οἶδας τὰ δυνάμενα σὲ 
σοφίσαι εἰς σωτηρίαν διὰ στίστεως τῆς ἕν Χριστῷ Ἰησοῦ. 

16 Πᾶσα γραφὴ ϑεότενευστος καὶ ὠφέλιμος πρὸς διδα- 
σχαλίαν, πιρὸς ἐλεγμόν, πρὸς ἐπανόρϑωσιν, πρὸς παιδείαν 

τὴν ἐν δικαιοσύνῃ, 11 ἵνα ἄρτιος ἢ ὃ τοῦ ϑεοῦ ἄνϑρωπος, 
γερὸς πᾶν ἔργον ἀγαϑὸν ξξηρτισμένος. Ἵ 

ΤΙΥ͂, 1 ΖΔιαμαρτύρομαί ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ καὶ τοῦ χυρίου 
Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ μέλλοντος χρίνειν ζῶντας χαὶ νεχροὺς 
χατὰ τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῖ χαὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ, 2. χή- 
ρυξον τὸν λόγον, ἐπίστηϑιε εὐκαίρως ἀκαίρως, ἔλεγξον, “ταρα- 

16 411 ΒΒ, 411. Α. ρυάϊβιαῖσοβ ἃ, ρσυάίβιαῖσο Β (σπθρομ ΡΟΪΟ). 
ΙΥ͂, 1 148 610 ἴπ ΑΒ πυπᾶ Ὀδ6ὶ 61. 2 Ἰπβίαπᾶ Α., βιαπα Β΄ πὸ ΠῚ 
ἀπίορο ΑΔ, ομίοιρο Β. 

15 168} Ραΐθ1} χαὶ ὅτι, νοὺβ εἰδώς δὐμᾶπριρ. --- τα θ 68] οἶδαθ 
1αΐ. ποβύϊ, ἰθαραβ Δ θἰομοπα, ἄοο 5 πηρ 85. --- τιϑὲναὐν)απ} σοφέσαι, 
ἃὰ9 Μοτῦ, ἀδ85 ΠῸΣ ὮΪΟΙ ΘΥΒΟΠοῖηῦ, πηῖι85. δ οἷη δἀ͵θούν ἔγαύιβ Ζασοῖ- 
σϑθθη,, Μ16 την] Ὑ0Π τηᾶπγιι8. 16. ρα] ΒἰκαῖΖοβ ΔΠτηδύθὶ 18] ϑεόπνευ- 
στος, 1αΐ. αἰνιπἰζα5. ἱπδρίταία; δῃπηδίθί 5 (γοπ "ΔὨτηαίζαμ 1,60 ΜΟγοΣ Ῥ. 101) 
ΠῸΥ Πἴοσ. ΟἹ ἄογ Θοία ϑεόπνευστος τἱομίϊρ 8418 αὐἰχιθαῦ, 4150 χαΐ 8185 
δυο υπὰ ὠφέλιμος ἃ15 ῥγδαϊοαί ἐαδδίθ, οὔθ βοιοι ϑεόπψευστος Ζυχι 
φυδαϊοαί Ζορ, ᾿ἰδϑύ πίομύ Ζὰ ΘΥΒΘθ θη. --- βδυν 085] ὠφέλεμος, 5ύθμῦ βοηϑύ 
ἔν ἀναγκαῖος, ἄοοῖ γογρ]. 1,0. ΓΧ, 25 ἄνο βδιυγο ρμαύδα! 515 πιδππᾶ 
τί ὠφελεῖται ἄνϑρωπος. 17 τοᾶμπὰ 5.8] ὁ τοῦ ϑεοῦ ἄνθρωπος, 
Ὑου βίθ!Ππρ' 16 1αύ, , Πόσο ἀο1᾽. ΤΥ͂, 1 νοϊῤνοά]α}] διαμαρτύρομαι --- 
διαμαρτύρομαι οὖν ἐγώ Ὅ53Κ. --- ἐταπ] 8] τοῖ χυρίου Ὀ5ΕΚῚ, --- (6811. 
- Χυϊβίαιβ Τθθι18] Χριστοῖ ᾿Ιησοῦ δῖα ΛΟΠΤΒῸ 10 νροοδά.---᾿ Ἰησοῦ Χρε- 
στοῦ. -- ὍΪ 40π|} χατὰ τὴν ἐπιφάνειαν ὈΒΈΕΚΙ,, νρ Αὐαθυϑὲ Αὰρ ρον 
αἀγοηίαιη᾽ --- χαὶ τὴν ἐπιφάνειαν; ὈΪ δύ ἰθιηροτα], σῖθ Μι. ΧΧΥ͂ΊΤΙ, 46, 
ὈΪ γθῖ]α πἰυπᾶομ, 2. ἰπβίαπα] ἐπέστηϑε (1αΐ. ᾿πδία.) , υυἱὺ Ποτᾶπ᾿᾽, ρΟ ΒΟ. 

,»τὐ 
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σαβακ, ρρΡΙαἶδ, σαμγοίοὶ ἰπ ἈΠΠᾺῚ ὈΒΌΘΙΒπδΙ 8} ἰδ ΒΘ ΠΔ]. 
8. γαὶγθὶρ τ] μὰ παῖ ϊὰ Ἰαἰβοῖη πὶ ἀρ ]απᾶ, ἃκΚ ἀὰ ΒΘ ΠΔΪΤ 
Ἰαβύαπι σααταραηα 518. 1 θα} )] 8 ΒΕ] Δ η8. Πδιιβοὶπ, 4 ἃΡ- 
Ρᾶμ δῇ βιιη)αὶ Πϑιιβοίη αἰναπα]απα, ἰΡ ἀπ Βρ1ΠΔπ ραγαπα]αδπᾶ 
51. ὅ ἱν μὰ ἃπαδραμὲβ 51118 ἴῃ ]]αΐπι, Δυθαϊ οὶ, νϑα ΒΥ 
γϑυγκοὶ αἰνγαροο] βυϊηβ, παρα] Ροῖπ πβ.116]. 6. ΔΡΡὰμ ἱκ 
ἦὰ Μπηβ]]α δ, ἰΔ}} 16] Τηθὶ παῖχοβ αἰβυ βϑαῖβ αὐϊθύ, 7. Παϊβϑὺ 
Ρο ρσοᾶοῃ αἰ βὐϊαα,, τππ πϑύδ ἢ, σα] θοῖη σαἰαβίαϊ αι; 8. Ρὰ- 

ΡΓΟΪ ρα ]αρὶβθ5 ἰδὺ τΐβ γαὶρθ στ οὶ πΒ, Ῥαπθὶ ὉΒΡῚΡ]Ρ τη]8. 

“ ᾿] ’ γ ,ὔ ’ Χ - 

χάλεσον, ἐπιτίμησον, ἐν πάσῃ μαχροϑυμίᾳ χαὶ διδαχῇ. 
Ν - 2 

8 ἐσται γὰρ χαιρὸς ὅτε τῆς ὑγιαινούσης διδασχαλίας οὐχ 
2 ͵ 

ἀνέξονται, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἰδίας ἐπιϑυμίας ἐπισωρεύσουσιν 
- 2 

ἑαυτοῖς διδασκάλους χνηϑόμενοι τὴν ἀκοήν, 4 καὶ ἀπὸ μὲν 
- τς ’ ἈΝ 2 ἈΝ ) ᾽ὔ ας Ἁ Ἁ Ν ’ 

τῆς ἀληϑείας τὴν ἀκοὴν ἀποστρέψουσιν, ἕπὶὲ δὲ τοὺς μύϑους 
ἐχτραπήσονται. ὅ σὺ δὲ νῆφε ἐν πᾶσιν, καχοττάϑησον, ἔργον 
ποίησον εὐαγγελιστοῦ, τὴν διαχονίαν σου σπτληροφόρησον. 

᾿ - - Ξ᾿ 6 ἐγὼ γὰρ ἤδη σπένδομαι χαὶ ὃ καιρὸς τῆς ἐμῆς ἀναλύσεως 
᾿, 2 - ’ Ν ’ 

ἐφέστηχεν. 1 τὸν ἀγῶνα τὸν καλὸν ἠγώνισμαι, τὸν δρόμον 
5 

τετέλεχα, τὴν στίστιν τετήρηχα᾽ 8. λοιπτὸν ἀπόκειταί, μοι ὃ 
- 2 

τῆς δικαιοσύνης στέφανος, ὃν ἀποδώσει μοι ὃ κύριος ἐν 

8 σαθταραπᾷ Α, ἀταραπᾶ  υπᾶ 61,; σὰ , Ζιβᾶτητηθπ᾿ ἰδ ππθηύ- 
ὈΘΒσ] Θ᾽. ΒῈΡ]απάδηβ ἃ, βυβ)]οπᾶαπθ Β υἀπᾶ Ο61,, Ηθγηθ; γοΥρΡ]. Πδυβ]δῃ 
τιπα Δ. 5]0Π. Θ αἰβυϊββαῖβ, Α ἂτὰ στὰπᾶθ ρατηδ] οὶ παῖθ, γὙρ]. 868. τηρ]ίδη. 
8.Α ῬάΡτοῖ, Β υπᾶ ΟἹ, βάΡτο. βᾶπ. 88 ρδυδιῃία Α, βὰ τοϊῃία ΒΒ; γαϊῃΐβ 
--- εὐθύς. 

ΔΌΘΙ ὍὋ] ΟὈΘΠαΥΘ ἀαγαιῖ᾽, ὑπ 50 ψᾶτθ ΔΈΟΝ βἰαπα πιοῃῦ Ζὰ νου ἴθι. 
-τ- βΆΡ]αῖἢ σαμνοίθ!] παραχάλεσον ἐπιτίμησον Βιπὲ Βα 1 νρ Απιρχβύ -- 
ἐπιτίμησον παραχάλεσον. 8 ἀυ}] πρὸς Ὲ ἀϑὲνρ --- χατά. --- »δᾶτα- 
Βαπα 515] ἐπεσωρεύσουσιν ἑαυτοῖς Βατρ τρ --- ἑαυτοῖς ἐπισωρεύσουσιν. 
- βΒυβ᾽απᾶδη5)] χνηϑόμενοι; ἄδ5 ψοτύ Καππ τϑομύ Ὸ] ,Κι{Ζ61 οιαρῆπᾶοπ᾽ 
Ῥοἀουίοπ, υὑπᾶ 65 δύ ὨΡουηββιρ πὶ ΟἿ, οἷπθη ὙΘΟ0Π861 ἀδγ ΘΟμβίΓ Οὗ] 01 
ΔΙ ΖΕΠΘΉΤΗΘΗ. 4 ΔΡῬάη]} χαΐ; 65 [6 1ὺ μέν. 6 Βυπ5)7]α 8] σπένδομαιυ, 
α΄. ἄθ!θογ, ,ταθῖη ὈΪυ τσ νογροββοπ᾽ (Ηυποι). --- αἀἰδβυῖβ5α15] ἀναλύ- 
σεως, υὐτ]ομθρ ποῖ 1δ΄. τϑβο] 10 ηἷ5. ΟὟΘΥ Βο]αύϊοπῖθ; ἀνάλυσις Ὀθαθραίοί 
»ἈΤοΙθο᾽; αἰβυῖβθ ΔΡΘΥΓ δύ πιοῃύ ἀϊβοθββιβ (61), βοπάθυπ βίδμητηθ γὙὸπ 
Υἱάδπ ἀπᾶ Ποῖθδέ , δυβόθυῃρ᾽ (γρ]. σαν85. ἁςή), 8160 ρ]θι οῃθϑαθαίοπα πηῖ 
βϑτηδ] θῖπαῖβ. 1 Παϊΐβέ Ῥὸ σοάοῃ] τὸν ἀγῶνα τὸν χαλόν ὈΈΚΙ, ἃ 6 ΑἸηθυδύ 
- τὸν χαλὸν ἀγῶνα. 8. γαῖρβ σατγαϊῃίθί η8] ὁ τῆς δικαιοσίγης στέφα- 
γος, ψουίβίθ ]πρ ΜὙ16 ἴπ γρ ΟὟΡΥΙ ΑἸηρυδῦ , οογοπᾶ ᾿πϑε16᾽, --- 4]]]τα7 
πᾶσιν ---- {610 ἴθ ὉΤΕΤ4 οὗ νρ ΑἸρχβί. 
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ἔτασ]α 1Π αἰ παιηγηα δρᾶ, 88 σαγΐα βίδα, ΔΡΡᾶη πἱ Ρᾶ- 
161 Τη18, ἃΚ 18} 811 Ραϊθὶ ἔπ] ο πα ααχη 18. 9. ΒηϊυΠη6ὶ 
Αἰπη8η δὺ 1218 βργαυΐο; 10 πηΐθ ΠΘΠΔ8 1ηΪ8 1181} {ΟΠ α15 

ΡΟ πὰ 814, 18} σϑῖδιρ ἀὰ Ῥδιββα απ καὶ, Χυθϑίπιβ ἀὰ Θα]8- 
{1ὰ1, ΤοΙδαΒ ἀὰ Τα]γ δία; 11 Τλικὰβ ἰδὺ χη 1118 8118. 

Μδικὰ ΔΠαΠΙ 8 Π6 5 ὈΙρΟ ΤΡ Ρὰ8. 51101π, πἀπΐθ ᾿ἰϑῦ τηἷβ ὈΓῸ ΚΒ 
ἀὰ Δπαθδ ]8. 12. ΔΡΡᾶημ ΤΎΚΟΙΚα ᾿ηϑδπαϊᾶα ἴῃ ΑἸΐαΙ80Π. 

18 πακα] βᾶπθὶ Ὀ1Π810 ἴῃ Τιδαδᾶδὶ αὖ ζαῦρᾶι, αἰτηδηβ αὖ- 

ὉΔῚ 18} ῬΟΚΚΟΒ, ΡΙΒΏ απ τη ΥΔμ8η8. 14 ΑἸΔΙ Κϑδπάϊτιβ αἰζῶ- 

511 ρὰ Τηδϑηδρδ, 118 ΠΠΡΙ ρα πϑύδικηϊαα ; π501101}0 ππητηδ ἔγαα]ἃ 
ὈῚ νϑυγβίνγδηη 156. 15 Ῥδιημηθὶ 78} Ρὰ νἱὐαὶ; ἢ]π΄ ἃ ἃηβίορ 

ἐχείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὃ δίκαιος κριτής, οὐ μόνον δὲ ἐμοί, ἀλλὰ 
΄τω "Ὡ-΄΄5΄᾿ 9 τ 

καὶ πᾶσιν τοῖς ἡγαττηκόσιν τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ. 9. σπού- 
δασον ἐλϑεῖν πρὸς μὲ ταχέως" 10 4ημᾶς γάρ με ἐγχατέ- 

Φ ’ - 2. ὦ ὭΣ 

λειτύεν ἀγαπήσας τὸν νῦν αἰῶνα, καὶ ἐτορεύϑη εἰς Θεσσα- 

λονίχην, Κρήσχης εἰς Γαλατίαν, Τίτος εἰς Δαλματίαν" 

11 “ουχᾶς ἐστιν σὺν ἐμοὶ μόνος. ἸΠάρχον ἀναλαβὼν ἄγαγε 
μετὰ σεαυτοῦ" ἔστιν γάρ μοι εὔχρηστος εἰς διακονίαν. 12 Τυ- 

Χ ΔΝ, Ἂν ἢ Χ ΄ [Δ ὅπ ἢ 
χιχὸν δὲ ἀπέστειλα εἰς Ἔφεσον. 18 τὸν φελόνην ὃν ἀπέλει- 

2 ΄ Ν , Ἂ ’ " Ν Ἁ ᾿, 

σον ὃν Τρῳαδι παρὰ Καρπῳ, ἐρχόμενος φέρε, χαὶ τὰ βιβλία, 
μάλιστα τὰς μεμβράνας. 14 ““λέξανδρος ὃ χαλχεὺς πολλά 
μοι χαχὰ ἐνεδείξατο: ἀποδώσει αὐτῷ ὃ χύριος κατὰ τὰ ἔργα 

-“ ᾿ 2 »-ο 

αὐτοῦ. 1Ὁ ὃν χαὶ σὺ φυλάσσου" λίαν γὰρ ἀντέστη τοῖς ἧμε- 

10 ἴδ ρά]αῖΡ Β, Ἶαρ ραϊαῖρ Α. Χτυοϑβίκαβ ἃ (πίοι Κσθβίκαβ 61), 
Καϊβρὰβ Β υπὰ 6Ἱ,.. Τοϊΐζαβ ἀὰ Τ)Δ]πηδίϊαὶ [6810 ἴθ Β. 11 Νδοῖμ ἃπά- 
ἴῃ Δηαραῃα Ὀγιομύ Β 80. 14. ΑἸ]δικϑαπᾶγιβ, ἃ ΑἸ ΚβδπατΊ 8. 

10 Χυοβκυ8) Κρήσκης, Ἰαΐ. Οτοβοθπβ; Χ ΜῸ] ἐν Κ νϑυβοβυίθθθα; 
Ζ0Γ οπᾶπηρ Υρ]. Αὐὐαυ κβαϊγκβαῖθ, ΤΙαυχάδπαιβ, ΡΒ, φτϑυΐοίαβ; Καὶ- 
ΒΡι5, ΜΠπὸ Β, δῦ ΠῸΪ 507, 65 θοσιῃί διῇ οἱρθητη δ ο ΟΡ ῸΥ ἃπαογιπρ' πΠ8 0 ἢ 
ΙΟ.1,14. 11 τὴῖΡ πι|1β 41π58] σὺν ἐμοὶ μόνος ὉΤῈ ἀὁ ἔ γρ ἴτϑπ. Ατηθυϑί 
-- μόνος μετ᾽ ἐμοῦ. --- ὈτὶρΡ] ἄγαγε (Δ) οἄον ἄγε ον] 10} Θθπύ- 
ΒΡΙΙΟΒΌ ρΟΟΒΟΠΟΙ ἱπιρουαίν ἀθηη ΟὙΪΘΟ,. ἹΠΡΟΥ. ΔΟΥΪΒΪ, Ἃ00ἢ. γο1Ρ]. 18 
δἰθαῖν φέρε. 18 Τταυλα}}] Τρῳάδι; ἀἴ6561086 ἴοτπι ΠΟ. Π, 12. -- 
τλδἰ τη ὈΥΔΠ818] μεμβράνας; 00. ἴοττη γουρ]. Μο. ΥΠΠ, 8. 20 βργγοί δῃ8 
σπυρίδας. 14 υ8ρ51141}}] ἀποδώσειν ϑδῖπ ΑΟὈΤΕΙΕῸ ἔρ υρ Δυρ --- 
ἀποδῴη. 15. διαί. }] ἀντέστη ΛΟΌΤΕΟ τ νρ Δὰρ Απιρυϑύ (τ ϑί 10) --- 
ἀνϑέστηκεν. 



ἌΝ 
ἊΝ ἊΝ; ἡ να 

᾿ Ά ἘΝ 

᾿ "᾿ “ἴ ὯΔ ἵ Ν ἜΣ Ν ΝΟΥ δ᾽ 

οΟΤΠπιοίπου ΕΝ ἘΝῚ ἀξ ὴ ΜΡ Ἷ ἫΝ ᾿ 

ὙΥΛΥΣ Α ΡΝ ΚΤ χὴν ὐνδον 
γ 

1ὸ '' ἘΈΎΡΥΝ, ΘΠ Βαη]ουαί οἱ, πἱ 

ΠῚ ὌΝ αἷς ἈΠΕΪ τοΐϑ ΙΕ; πὶ ταϊνη]αϊ(ἀαιν)... ἔκίρὶ 

ἊΝ πέροις λόγοις. 10 ἐν ἢ πρώτῃ μου ἀπολογίᾳ οὐδείς, μοι. 
ἪΝ συμπταρεγένετο, ἀλλὰ πάντες μὲ ἐγκατέλειττον" μὴ αὐτοῖς ᾿ ᾿ νη ἢ 
ὯΝ ᾿ λογισϑείη. δὴν ἴδ ̓  

10 τῦῖρυαὰβ ἃ, πιομέ τπῖρυαβα (6 1)). 

Σὰ 10 τηῖβυ88] συμπαρεγένετο οὔθτ παρεγένετοϊ --- πὶ ἰδέ αν 
μὴ αὐτοῖς ἐνμαφρομηι ἵπὶ ὙΔΥ ὩΔΟΠρ βίθὶ]δ, ὑπ ἀδ8 σοὶ δὴ αἴθ πορδίέϊοπ. 

Δ», “τ 

5 Γ᾿ 

ΡΥ τ 



θὲ Τοῖϊΐαι ἀηδία οἷν. 

1, 1 Ῥαν]ὰβ 5ΚΆ]Κ5. οαρ5, 10 ἀραιυθύδα]ιβ [ΘΒ118 Χυϊδίδβ 

Ὀ1 σαι θοῖπαὶ οαγα]]81Ζ20 ΟἽΡ5 18}. αἱΠΠΓαΠ ]ὰ ϑ1Π]05., 5861 ὈΪ 

σαραα θη ἰδ 2 ἃ γϑηδὶ 1108 1818 8 γθί πο η8, βοοϑὶ ραμδ παι 

ἘΠΙΪΡΠἋΒ ΟΡ ἴδ, τηθ]ὰ αἰγοῖπα, 38. 10 αἰδαριαα τη6]8 

ΒΥΘΒΘΙΏΙΩΙ, ὙΔΙΓ 561} ἰπ Π]ΘΓΘΙ δὶ, 8561 ραὐγαμαί δ, ἰδὺ τηΐβ Οἱ 
ΔΠΔΌΌΒΠἃΪ ΠΔΒ]ΔΠἾΒ ἸΠΒΔΙΒ σΡ8, 4 Τοϊΐαα γα ]15π ΔΙ Πδ 

Ὁ σδηηδίη]δὶ σα] Δα οἰ παὶ. δηϑὺβ 8 σαν δῖγΡὶ ἔτᾶπη σα ρὰ αὐδπ 

788} Χυϊδίαι. [65 πδϑ]α πα ἘΠΒΔΥΔΙηΤηἃ. ὅ ἴῃ ΡΊΖ02Ζ61 γι ηὐδῖβ 

Πρὸς Τίτον. 
-“»Ὃ “« - 2 ΄. 1.3 - 

1,1 Παῦλος δοῦλος ϑεοῦ, απτόστολος δὲ Χριστοῦ ]ησοῦ 
΄ω ΄- 2 ω 

χατὰ πίστιν ἐχλεχτῶν ϑεοῦ χαὶ ἐπίγνωσιν ἀληϑείας τῆς κατ᾽ 
Ἔν ταν ΠΟ - ΙῚ ἣ [4] 7 ,ὔ ἸΩ 

εὐσέβειαν 2. ὃπτ᾽ ξληίδι ζωῆς αἰωνίου, ἣν ἐπηγγείλατο ὃ 
3 Ν Ἀ Ἁ (ὦ 2 ἷ 2 ΄ Ν 
ἀψευδὴς ϑεὸς τιρὸ χρόνων αἰωνίων, 8 ἐφανέρωσεν δὲ και- 

- αἱ -Ὁ- Ἁ ροῖς ἰδίοις τὸν λόγον αὐτοῦ ἐν κηρύγματι, ὃ ἐπιστεύϑην ἐγὼ 
χατ᾽ ἐπιταγὴν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν ϑεοῦ, 4 Τίτῳ γνησίῳ 

2 ω τέχνῳ χατὰ χοινὴν πίστιν. χάρις καὶ εἰρήνη ἀπὸ ϑεοῦ πατρὸς 
Ἰω - - ΡΨ - } χαὶ Χριστοῦ Ιησοῦ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν. ὅ τούτου χάριν 

Ὑοπ Ὀνϊοίδ δη Τιΐα8Β θη] Α 1, 9.---1], 1; Β πὰγΊ, 1--- 1; ἀγοὶ 
Τὐπ1{61 465 φῪΙΘΟ Ιβομθη ἰοχίθθ πα γϑυ]οσθη. {ΠὈΘΥΒ ΒΥ: σοη ἀπδϑίοαθὶΡ 
ἰδ Πὰν ἀδ5 οὐβίθ ἃ οὐ μβαϊίθπ, 8. αἰδιιρία 15, πίομῦ αὐρθαϊτ 14 (61)). 

1, 1 561 Ὀ ραριάορίη 150] τῆς χατ᾽ εὐσέβειαν, 1αΐ. ,αὰᾶθ βθουπάμπι͵ 
Ῥιθίαίθηη οβύ. ϑ΄πη 80} Ὧἄθ οίίο: Ῥαυΐιθ, οἷ ἃροβίθὶ σὰν ΘΙ Καηρ' 
ἀ65 ρ] αι ῦθη5. ΟΥ Δυβουγ  ] θη ἀπ θυ οὐ κοπηίπὶβ ἀ(οΥ ΔΒ μοἰδ, ἀϊθ Ζῦ 
δούΒ6 Πρ κοι {σύ ̓; δ 5. συ οἰ τη] 1ρὸ Ϊ ἀπ βθουπάπμι ἀθν συ]ραα δῦ 8180 
ποῦ Β᾽ πη ρθη ᾶ88. 8. 1614] χαύροῖς, Β᾽πρ!]αν Γι Ῥ]αγ] ψῖρ 1,0. ΠῚ, 29. 
Ἰηϑιηδιρ᾽ 116] πολλοῖς χρόνοις. 4 να]ϊβίη] γνησίῳ, 5. πὰ 1ΠΠ Τίμα, 1, 2. -- 
διδίβ 18] χάρις χαί ὅϊπ ΟἸΘΕΕῸΟΣ τ νρ --- χάρις ἔλεος. --- παβ]απᾷ]} 
ΠῸΤ ὨΪΘΡ ἀπ 1,0. 1, 47 θ᾽ ἀδύϊν 61 η65 βυ δύῃ! γιυίοπ ρΔΥ 0108. --- Χυαὶ- 
βίαι Το5} Χριστοῦ ᾿Ιησοῦ ὅῖπ ΛΟΠ ἀνε --- χυρέου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 
ὅ ἴπ Ῥίχοζοὶ γαϊὐαϊ8] τούτου χάριν; πἴο Ἐρμ. 17,1; ἅδον 16 Ῥοζῖθ- 
Βὰπρ ἃυῇ 48 γοΥΠοΥρομοπᾶθ, (16 ἄοτύ βίαίι ἴα πᾶ, δύ ὮΪΘυ ππθη]τ 81; 685 
Βομύ νἹθ]παθην αὐ! ἀδθ [ο]ρθπᾶθ οἱ γαπαία αὐἱρδυαι 718 οοὐ, ψὸ οἱ ἀϊθ 



ξ΄ 
᾿Ά ὃ 

ἣ Τιῖαβ 1. ι,. 891 

ὈΠαῚΡ Ρὰ8 ἰπ Κυοίαϊ [ἴὰό Ρῖ2Ζ6], οἱ ναμπαῦα αὐραγαὶ 7818. 18}} 

᾿ σαβαί)αῖβ πὰ ὈααγρΒ Ῥγαϊ γα Γοῖμ., βυάϑυθ ἢ ΡΒ. ραν  α16 ἃ, 

ὃ Ἰαθαὶ πγὰϑ ἰδὺ ππραίαἰ πο 5, ἃἰπαῖχοὸ8 ἀΘ Πα 8. ἃθὰ, ὈαΥ πᾶ 

μα θα π8 σα] θοῖπα, πὶ ἴῃ πβα 5881 ἀΒδυ Θ᾽ 8. ρα ἀπρᾶ- 

Ὠγαῖσθα. 7 5Κ10}0 Ρβᾶπ ἃἰρΒΚααρ8. πΠΡ ΓΑΙ ΥΠΟΡΒ ΥἸβᾶη 500 

σὰβ5 ἰχαταρσαρο]α, εἰ παι μμαἰτίβ, πὶ Ια ]α, αἱ Ῥ γα "115, πὶ 
γϑὶμ]8., πὶ 518 }8158., ηἱ ἃρ]αἰἐραβία 8, 8. δκΚ ραβεροαβ, Ὀ16108, 

ἃ ρα β., σαγα  ὐβ, υϑῖηβ, σαΡΔΓΌ8, 

9. Απαδποηηθῖσθ Ὀΐ Ιαἰβοῖπαὶ γϑαγ 8 ὑπ ροΎΒ, 6 τηδ}}- " --- 3 (8) 

Ἃ 

ἀπέλειτεόν σὲ ἐν Κρήτῃ, ἵνα τὰ λείποντα ἐπιδιορϑώσῃς καὶ 
χαταστήσης χατὰ πόλιν πρεσβυτέρους, ὡς ἐγώ σοι διεταξά- 
μὴν, 8 εἴ εἰς ἐστιν ἀνέγχλητος, μιᾶς γυναικὸς ἀνήρ, τέχνα 
ἔχων πιστά, μὴ ἐν κατηγορίᾳ ἀσωτίας ἢ) ἀνυπόταχτα. 1 Σ3δεῖ 
γὰρ τὸν ἐπιίσχοττον ἀνέγχλητον εἶναι ὡς ϑεοῦ οἰκονόμον, μὴ 
αὐϑάδη, μὴ ὀργίλον, μὴ πάροινον, μὴ πλήχτην, μὴ αἰσχρο- 
χερδῆ, 8 ἀλλὰ φιλόξενον, φιλάγαϑον, σώφρονα, δίχαιον, 
ὅσιον, ἐγχρατῆ, 

9 ᾿ΑἸντεχόμενον τοῦ χατὰ τὴν διδαχὴν πιστοῦ λόγου, 

ἌἍ 6. υπραίαϊσϊποᾶθ Μαββιηδππ; Β, αἴθ ἅτ. Πουδιβρ ΟΣ ππραίαϊτποπα8, 
5. 1 Τίπι. ΠῚ, 2. ΑΒΗΠΟΝ 6 [Ἀ]50}}6 ραυίϊοἱ ΡΠ ἔουπιθι βἰπα ἴῃ Β βθὴν μᾶπῆρ: 
ΠΟ. ΣΧ, 18 ρσακυβαπαβ ΕΣ ρακυβδηβ, ΤΊ. 17, 18 ρσααϊραπᾶβ [ἀν ρδαϊ- 
ΘΆΠ5, ἀπ τππηροκοηχτύ 68]. 11, 12 ορᾶπβ ἔϊγ οραπάβ, ΕΡ᾿, 1,16 δἴ5]α- 
ΠδΔη5 {τ δἰβιδμῃαπᾶβ, 1 Τίτη. 1, 8 ρϑιϑιβαῃβ ἐσ ρα] θᾶμα, 9 υἱύδῃβ [τ 
Υἱΐαπαβ, 1Π|, 4 λυταραρράμβ [τ ἰαυταρασραμπαᾶβ, ΠῚ Τίπι. 11. 6 ἃ: θα 1478 }5 
{τ ταὶ α]απᾶβ, 1 ΤῊ. 111, δ᾽ βρυ]απθ ἐγ ἀβρυ]αηᾶθ. 7 γοϑῖπυ]8 Β, πού 
γοίημπᾶβ (61,)). 9 ΜΙ|ΕδΣ ναυτγαϊβ ἐστ Α αἷμ. ἰὑπρρυϊβ ΔΘ Α, πιο προ Ὺβ 
(61). 1418} βᾶπβ Β, πῖοῃύ 180 Ῥᾶπβ (61)), 18 Ρᾶπβ5 ΔΑ. 

υ οτάθχτπρ οἰ π]οὐοί πιὸ 1 Οἱ ΤΥ, 5. Τ)᾽5 5Βιπηβίσσοπαθ ἴῃ Ρ1Ζ (ἀν Ρ1Ζ61) 
ὙὝΟΙ ΘἼΟΒΒ6 Ζὰ ἴῃ ΡΙΖΟΖοθὶ ναϊῃίαϊθ. ΘΙ σόὴ ΟὙἸΙΘΟΒΊΒΟΠΘ. οὐ δΌυγοὶ- 
Θμθπαθ β'ππ ᾿ἰϑύ 4180: ὙΘΒΠΑ]0 100 Ἃ10ὴ Ζυν οΚ]16585, οὐάπθ ἀὰ5 ποοἢ 
τη δ ΘΙ Πδΐτθ. -- Ὀ11410] ἀπέλιττον οἄδν χατέλιπον)" --- αὐρᾶταϊ [7818] ἔστε- 
διορϑώσης; ἐπέ Ὀθᾶθυϊοί,, Σὰ ἄθπὶ βόμοπ σϑοσαποίοῃ πἰηζιι", --- ῥγαῖθγ- 
ἰαϊτοῖη} πρεσβυτέρους; ἀδ8 (Ο]]ΘΟΙΥ τῖ9 ἴῃ ἀθ, ρυθβογίοσι σα. 6 ῥαῖδα- 
θοῖπ8) πιστά, ἀϊθ8 δάϊθοῦν πὰ ὨΐΟΥ, --- ι1ι5418581] χατηγορίᾳ, π861858. πὺῦ 
ΒΊΟΥ; 08- ὈΘΖΘΙΟΠηού 445 ΠΟΥΥΟΥΖΊΘΠΘη 185 ΟΘΥΓ ὙΘΥΡΟΥΡΘΗ Ποῦ, ὙΠΓΠ0 ἴῃ τ|8- 
ΚαππἾαπ, ἀβηιθυΊατι, πιβίδιἸκαη. 1 πὶ Βϑυπηαϊτίβ πὶ Ὀ1Παἰ 74] μὴ αὐθάδη; 
πὶ ὈΙΠΑΙ 76 βομοὶηΐ ἀὺβ 11 Τίπι, ΠΠ|, 2 ΒΙΘΙΠΟΙ ρθΖορθπ, ὅῸ 68 --Ξ- ἀλαζών. 
ΝΣ σι ΤΟ, ΧΙ, 20. 8 01610}8] φιλάγαϑον (65 ρυΐοπ ἰγθαπα), νὰ]ρ'. 
» θοπίσπυτη᾽, ἀηρθπαᾶι πῖθ ΠῚ Τίπι. ΠΠΠ, 8. ππ86]1ἱ {τ ἀφιλάγαϑοι. 9. ὈῚ 
Ἰαϊβεῖπαι} τοῦ χατὰ τὴν διδαχήν; τηᾶπ γουτηϊδδί θη ΔΥΕΚ6] ππρόσι. --- 
γδυταϊβ ἰσίσρυ!θ] πιστοῦ λόγου, υταροβίθ]10, τἀπὶ γαυταϊβ ἂπ Ὀὶ Ἰαἰθοϊηδὶ 
οὐ ἘΕΗΣ -- βᾶπβ ἀπαβίαπαδπαᾶδηβ) τοὺς ἀντιλέγοντας, Υγρ]. 6, ΧΙΧ, 12. 

ῦ. 21, 



5992 Τί 1. 

[6105 5118] 18} σφ] ΔΙ ΠΔη ἴῃ ἸΔΙΒθῖμδ] Π811α] Δ} ΡῬαη5 δηβίδη- 
ἀδηάδη5 σαβᾶκᾶη. 10. 5ἰπαὰ δὰκ τηλπᾶραὶ ἀΠρΆΠγαἰγθαὶ, 1δπ-- 
ΒαΥΔΌΤΔΔΙ, Ἰαὐοπ δ η8, ΒΙΒηαΠπ Ρὰ] τ Ὀϊπηαϊΐα, 11 Ρδηζοὶ 
5ΚᾺ] σαβϑακδη, βδ161Ϊ ΓΔΒ. 8118η8 πϑγα] απ 1815] π8 5 

Ραῦθὶ πὶ 5κα] ἃ ἰϑὺ ἴῃ ἐλ Παρἰγπθῖη8. 12. 40 δ 5.18 126 

Βγ6 85 1758 ρυϑαΐθίμβ: Κυθίθβ 5ηύθίπο ΠΙῈΡ] Πη5., 1] ἀπ 18}78, 

γΔΙΩΌΟΒ ἰαΐοβ. 18 850 ἰδὲ γοϊδγοθὶ ϑαμη)θίηδ. ἴῃ θ᾽ οζοὶ ἰαὶ- 
ΤΊΠΟΒ ΘΆΒΑΙΚ 1η8 Πγαβδαθᾶ, 6] Π8118] 5:7] μη ἴῃ σα οἰ Πδὶ, 
14. Ὡ] δὐβδι να παδη8 Ὁ 1 ν]Β]κα 176. 8011160. 18} ΔΗ 816. ΤηᾶΠΠηΘ 

νη] δ η6 518 5πη]ἃ. 1ὅ ΔΡθᾶῃμῃ 811] Πγαΐη Ὠγαϊη]δίτη; ἱρ 

ε! Ν Ξ, ἈΝ - Ύ -- ’ - ς 

ἵνα δυνατὸς ἢ χαὶ παραχαλεῖν ἐν τῇ διδασκαλίᾳ τῇ ὑγιαι- 
΄ Ν Ν 2 , 9. ἡ ΒΊΑΝ Ν Ν 

γουσῃ καὶ τοὺς ἀντιλέγοντας ἐλέγχειν. 10 εἰσὶν γὰρ πολλοὶ 

ἀνυπόταχτοι, ματαιολόγοι χαὶ φρεναπάται, μάλιστα οἱ ἔχ 
- Ἁ - 

περιτομῆς, 11 οὖς δεῖ ἐπιστομίζειν, οἵτινες ὅλους οἴκους 

ἀνατρέπουσιν διδάσκοντες ἃ μὴ δεῖ αἰσχροῦ κέρδους χάριν. 
Ὁ ὕ, 2 Ὁ ἐν αν 27 ον ,ὔ - ἍΝ 

12 εἰχτὲν τις δξ αὐτῶν ἰδιος αὐτῶν προφήτης Κρῆτες αξὲ 

ψεῦσται, καχὰ ϑηρία, γαστέρες ἀργαί. 18 ἡ μαρτυρία αὕτη 
2 Ἁ, ) ,, 4 ἃ ταν 2, δ) Ν ) " ο 

ἐστὲν ἀληϑῆς. δι’ ἣν αἰτίαν ἔλεγχε αὐτοὺς ἀποτόμως, ἵνα 
ὑγιαίνωσιν ἐν τῇ πίστει, 14 μὴ προσέχοντες ἰουδαϊχοῖς 

ν Ὁ 2 

μύϑοις χαὶ ἐντολαῖς ἀνθρώπων αἀπτοστρεφομένων τὴν ἀλή- 

ϑειαν. 1ῦ πάντα μὲν καϑαρὰ τοῖς καϑαροῖς" τοῖς δὲ με- 

10 Ἰαυβαγαυτᾶαϊ Β, Ἰαυδβαϊγαυταδλὶ Δ, γὙϑγρ]. βοϊπαῖραῖσπαὶ 11 ΤΊπι. 
ΠῚ, 2. Ῥίβμῃυπ; πϑοὸ) Ρ15 Ὀτ δ. Β 80. 12 Ὁπῦϊα1]α οἹαυθίο ὕρρδβίσοιηῃ 
ἴπ. Α Ζὰ ἰθθθπ, ΟἹ, Ὀϊα1]α. ΖΜ6Ὶ Ὀποηδίαθθη εἰμ σψόῦθμθὺ ταᾶϊσί, ἃ δύ 
ἀθυ 10, πὶ Φο 6] Πα. 1) ὼ5 ψοχύ ἰϑύ ποοῖ Ὠ]οἢὐ οὐἸᾶστί. 14. 501116, ἀϊθ 
ΒΔ βοΒτ Ὁ 501111. 

-----.----. -. 

10. ππρϑηγαῖγθα!} ἀνυπόταχτοι ϑϊπ ΑΟΥ --- καὺ ἀνυπότακτοι. --- 
Ἰυῤοπάδη5] φρεναπάται, ἀὰ5 γοταυβροῃοπᾶθ χαΐ [6 ]0. 11 5Κ81]} δεῖ, 
ὉΠΡΘΥΒΌΠ]10η) ψ|6 Βδ, ΧΙΤ, 8. --- ρσαβακὰη)] ἐπιστομίζειν (ἃ. Ἰ.. πιῖύ Ρ'6 0188 
ΟὗΘΥ ΠΙΆ] ΚΟΥ Ὁ ὙΘΙΒΘΠΘΠ); ρΆΒΑΚαη δύ ΘΌΘΩΒ5Ο ἀΠρϑπᾶι, ΜΠ ἀα8 Ἰαΐύθὶμ. 
ΤΘἀαΥρθΥΘ᾽. ---- ρ ΥΪη5. 4118π8] ὅλους οἴχους, υτηροδβ[6110. 12. δυκ] χὰ- 
δοβοίχί. --- Κυϑίθβ] [ἅν Κσοίοϊθ᾽ὺ Μαββιπδμμθ ροὐϊβοιοι Πθχαιπθίθι πιῦρθ 
Τὴ ΟΟΥ του ϊον ὑσ αἹ ρἸοιῦ ορθη 61 ΟἿ, ΠΔΟΏ]ΘΒθη. 18 150] ἐστίν, υτὰ- 
ϑοβίρ!], 50 ἀδ88 γριίγοαθὶ βιιῃ]οῖπα ρυδαϊοαῦ δύ. ---τ ἐἈἸΓΠ08] αἰτέαν, 8. 
Ζὰ 11 Τιπι. ΤΡ. 14. αἰναπα]απάδπο 515 βπ]ὰ} ἀποστρεφομένων, Ροῦ, 
» 6]0Πη6 α16 ὙΔΏΧΠοΙΌ γοη 510} Δρυοπ θη; γρ]. Μί, Ὗ, 42 βαιηπιὰ νυ]]]8Π- 
αἴπ πὶ υδγαηᾷ]αϊΒ τὸν ϑέλοντα μὴ ἀποστραφῆς; ἃπᾶογβ ΠῚ ΤΊμι. 1, 10 

αἰγαπαϊ] θάμ 511. δῇ τηῖβ ἀπεστράφησών με. 15 ἈΡΡ8η] μέν ὨΡΕΞ ΚΙ, --- 
ἴρ]0; 10 οπίβριιομύ, 5, Ζὰ Μο. 1, 8. 

Υν!ς-. ΚῸΣ 



ἘΠῚ ἀὐ  υδο Ὁ Ὑ ΘΝ ὙΆΟΣ {ι ὶ ͵ ΔΉ 
- ᾽ ν Ὕ Ἢ - .. ἵ ᾿ 

ΞΡ ὴ ἀὐλδϑως 598 

ὲ ὈΙΒα ἀαἰπν 18} ἀρ α ἸΔῈ ] Δ ἄλγη αἱ ναῖπὺ πγαΐῃ, ἀκ ὈΙβα ἃ 
51 πη ἴΖθ 18}} ἃ1ὰ 8} ΡΥ 1586... 16. σὰ δηδμαϊναπα Καπηδῃ, ἔν 

ἱν ναπγβέγαμι ἰηγι ἀπ, ἀπ αἀαβοί)αϊ νυἱἰϑαηληβ 18} ἀπρά]ΔῈ}- 
Ἰδπάδηβ Ἰὰ ἢ} ἀπ ΔΙ] τ τ γὰπγϑῦνθ οοάαϊχθ τϑἰπιβδηδί. 

Π, 1 Ρ Ρὰ τοαὐοὶ Ραϊοὶ σαάοῦ ἰδὺ βίχαὶ 1] 0 11 5618]... ... 

’ Ν . ’ τἶς Δ , 2 ᾿ , 

μιασμένοις χαὶ ἀπίστοις οὐδὲν χαϑαρόν, ἀλλὰ μεμίανται 
3. ἐκῳ ᾿ -- Ἀ - 

αὐτῶν χαὶ ὁ νοῦς χαὶ ἡ συνείδησις. 16 ϑεὸν ὁμολογοῦσιν 
Ν] ’ - ᾿ "ὕ 2 ΡΣ ὗδ δὴ ᾿ Β] 

εἰδέναι, τοῖς δὲ ἔργοις ἀρνοῦνται, βδελυχτοὶ ὄντες καὶ ἄττει- 
- Ν ΝΝ - , 2 Χ 

ϑεῖς χαὶ πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαϑὸν ἀδόχιμιοι. 
Χ « , - 

Π, 1 Σὺ δὲ λάλει ἃ πρέπει τῇ ὑγιαινούσῃ διδασκαλίᾳ. 

10 υδυβαπδὶ, 8Π| ΤΆ ΠπαΘ ὉΠΡΆΪΚΙΙβᾶπδὶ, γυρ]. ΠΠ Ο. ΧΙΠ, ὅ. 6. 1. 

16 ὉπρΑ] Δ] πα 8η8] ἀπειϑεῖς (ἃ. ἢ. ὉΠρΘΠΟΥΒΆ11), 80}} γυ]ρ' ,1η- 
οτθ α  Ὀ1165᾽, 06 ΗΙΟΥ Αταθυβὺ., ἱπορθθαϊθπίθθβ᾽. ἘΪΟΒΕρ 1ϑὺ ἀπειϑής ΡΘΡΘΌΘη 
ἀυΤΟΝ ἀπία]5 1,6. 1, 17, ἀπρϑηγαισθβ 11 Τίπι. ΠΠ,.2: ἃθοῖ δὺο} δ. ΧΙ, 
80. 82. ἘφΡΗ. Π, 2. Υ, 6. 60]. ΠΙ, 6 ἰδὲ ἀπείϑεια ἄυτοιι ἀπρδ]δαθοῖπ8, 
Εδ. ΧΙ, 80 ἀπειϑεῖν αὐτο πὶ ρϑδαθῆαμ φΟρΡΟθΘη, ὍῸ ἀ6᾽ ΡΟ ΒΟΏΘη 
ἈΒουβοίζιηρ᾽ ἱτηπιοΥ 16 Ἰα οι ΠΙΒΟΩΘ ΖῈΙ Βοῖΐθ βύθῃΐ. 

ρα 
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θ)ι ΕἸἸΘΙ Δ Π Π8. 

ἐνν 11 ννν 1Ρ πὰ μὰ 781} 15 ὈγαΚΒ, βάμμα ἰπϑδπαϊᾶδ. 

12 10 μὰ πᾶ, βαΐ᾽ ᾿ἰδῦ Τηθ]Ππ08 Ὀγιϑίθ, ἃπαηΐη, 18. βαπρὶ ἴκ 

γὼ αὖ 118 σϑμδῦδῃ., οἱ ἴϑαι ΡὰΚ τηῖ5. Δα ρδὨ 464] ἴῃ θαπᾶ- 
70 δἰγαρσρΘ]]0η8, 14 10 πὰ βθίῃ τασὶῃ πὶ γαϊμὺ νἱ]8, ἰδπ- 
Ἶ8π, οἱ πὶ βγᾶϑθυθ 1 πϑιβαὶ ῥα} βδὶπ 51]], ἃ τ ᾿πϑύσχ ; 
16. δυΐΐο δὰκ ἀαρθ αὐραΐ 5851 ἅἀὰὰ ᾿γ61141, 6ἱ αἰγθίπαπα ἰπᾶ 

Πρὸς Φιλήμονα. 

10 (παρακαλῶ σε σπτιερὶ τοῦ ἐμοῦ τέκνου, ὃν ἐγέννησα 
2 - - ἐν τοῖς δεσμοῖς, Ὀνήσιμον, 11 τὸν ποτέ σοι ἄχρηστον), νυνὲ 

. Ἃ 

δὲ σοὶ καὶ ἐμοὶ εὔχρηστον, ὃν ἀνέπεμψα. 12 σὺ δὲ αὐτόν, 
- ΡΒ - τοῦτ᾽ ἔστιν τὰ ἐμὰ σττλάγχνα, πιροσλαβοῦ, 18 ὃν ἐγὼ ἐβου- 

’ - - Α 

λόμην πρὸς ἐμαυτὸν κατέχειν, ἵνα ὑπτὲρ σοῦ μοι διακονῇ ἕν 
τοῖς δεσμοῖς τοῦ εὐαγγελίου, 14 χωρὶς δὲ τῆς σῆς γνώμης 

29." 2 ,ὔ - εἴ ἐν ς Δ ΣΝ ἈΠ ἘΣ , 
οὐδὲν ηϑέλησα ποιῆσαι, ἵνα μὴ ὡς χατὰ ἀνάγχην τὸ ἀγαϑὸν 

ὕ 2 Ν δ να , , , Ν - 2 σου ἢ, ἀλλὰ κατὰ δχούσιον. 1 τάχα γὰρ διὰ τοῦτο ἔχω- 
, Ν [ν] ἴω) ἘἾΡΗ͂Ν 9 υϑν 2 ,ὔ τὸς 

ρἰσϑὴ πρὸς ραν, ἵνα αἰώνιον αὐτὸν ἀτύέχης, 16 οὐχξτι 

γοη ἄθπι Ὀτγϊοίθ ἂπ ῬΒΙ]Θπιοη πα 5᾽οἢ ἴπ ἃ οὔαβ ρου αἴθ πᾶ 
οὐ μαϊΐθῃ. ὍΘΙ πᾶιπθ ἴῃ ἀθι ἀθουβοῃ νυ Κοτηπιῦ ΠΙΤρο Πα σου. 12. πιθῖποβ 
Ῥγυβίθ, δῖ ταπᾶβ τηθὶπᾶ Ὠ(αϊσ)ργα, νυρὶ]. 11 Ο,, ΥἹ, 12. 14 ΒΡ Ρεὶπ 
5111, 416 ΠαπβοῃνὍ Ῥ᾽ῸΡο᾽πΒ51]αϊ. τι5 Ἰαδύππι, πὶ γᾶπᾶθ ραθδυν)]αθα,, γ0πι 
Ὁρρϑύχοιαη ποῦ οὐ μηΐ. 

11 πι7 νυνί 5. χὰ 6]. ΠῚ, 8. --- Ῥαμυ}} ὅν, 5. σὰ Μι. ΧΧΎΥΤΙΙ, 61. 
--- ἰῃβαπάϊ4α] ὠἀνέπεμψα (ἔπεμψα ταῖν Ὲ ) ΠΡΕΒΟΚΙ, ὅπὶ ἔὰ --- ἀγέ- 
πεμψά σοι. 12 ἵν Ρυ] σὺ ϑέ --- 610 ΑΟ Βῖπ1, --- ἀπάμπίτα}] προσλαβοῖ. 
βίης ΟΌΕΚΙ, [τ νς --- 160 }10. 18 πιῖὶβ ἀπᾶθαμ 4641] μοὺ διακονῇ δϊπ 
ΛΑΟΡΕΕΟ τ τς --- διακονῇ μοι. 1 αἰραῖΐ 51Κ] ἐχωρίσϑη, Ἰαΐ. , ἀ15698- 
δ᾿ οὗογ ,5θοοββῖδ᾽; δὐρίθαῃμ , Βἰπροθοπ᾽, , Ὁ Πγθη. 8880π᾿; 511 αὐρίθδμῃ 
»Β10}. Θπεθυποπ᾽  --- αἰγοίπαπα] αἰώνιον, γοπὶ ἰρθυβούῦζου ἀπυὶομεϊρ 818 
τιδβο.]πὰπὶ ροίαδβί, οΌθπβὸ ἰδὲ. , αὐ δθίθσπαμη {ΠΠὰπὶ τοοὶροιοβ᾽; 68. ἰδύ 
Δάνου 1816. Δοοιβϑίν ἄθβ ΠΟΘ ΓΊΙΠΏΒ, 
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ἈΠΘΗἰπαῖθ. 16 ἦι πὶ βύῶϑυθ 5Κα}κ, ἃκΚ αι ΒΚ}, ὈΙΌΡαι 

᾿ϊα θαμὰ, πἀϑϑίπᾶο πιΐβ. ἦν γᾶ ἢ]π τηδ]8. Ρὰ18. 78} ἴῃ οἰ ἶτα 18} 

ἴῃ ἰγαυϊίη; 17 Ἰαθαὶ πὰ τὰϊκ Παθα18 ἀτι σαηᾶπα, ΔΠΟΠΪΠη 

βᾶπὰ 8γΥ6 τὰκ. 18 10 Ἰαθαὶ ῃνὰ φΆβιορΡ Ῥὰ8 αἰρρᾶὰ 5]πι]ἃ 
ἰδὲ, βαΐὰἃ τὴδ τ πηθὶ. 19. [Κα Ῥαυ]ὰ8 σΑΙ6]11ἃ πηθὶπαὶ δ η- 

ἄδα, ἵἴΚ ἀβρὶρθα; οἱ πὶ αἷἱβᾶὰι Ρὲ8 Ραΐθὶ 1ὰ} Ρὰϊ 5110) Π118 

Βα 1858. 30 αὶ, ὈΤΟΡαν, ἴκΚ Ροϊπα πἰαΐαι ἴῃ [τα] η ; ἃηᾶ- 
Ρταΐβίοὶ πηθῖποβ Ὀγιιϑὶβ ἴῃ Χυβίαιι. 21 σαϊγαθδηα 5. πΠΓΠ811861- 
πδὶ Ῥοὶπαὶ σα ] 1, Ρι15, Υἱύαπαθ Ραύθὶ 14} πᾶν Ραύθὶ αἱβὰ 

ἰδα}18. 32. ὈΪαηαχαρ Ρᾶπ Τηϑηγοὶ 115 ΒΔ ΠΡΥγΟΒ; γ6Π]ὰ ἃὰκ 

οἱ Ῥαϊ Ρἱάο5 ἰζγατοβ ἱταρὶθαϊάδι ἰχυῖΒ. 28 ρΌ]ΘΡ Ρὺκ 
ΑἹραΐγαβ 88. τη] θᾶμα Τ8 ἴῃ Χυϊϑύαθ [θ81.....ἄ 

Ὁ 2 ΄ς-᾽ ὡς δοῦλον, ἀλλ᾽ ὑπὲρ δοῦλον, ἀδελφὸν ἀγαγτητόν, μάλιστα 
ἐμοί, πόσῳ δὲ μᾶλλον σοὶ χαὶ ἐν σαρχὶ καὶ ἐν χυρίῳ᾽ 17 εἰ 

Ἂν 2) 7 - δ ΤῸΝ ς ΑΙ ΤΝς ᾿ , οὖν μὲ ἔχεις κοινωνόν, ττροσλαβοῦ αὐτὸν ὡς ὃμέ. 18 εἰ δέ 
λ)εΡοὕὔ, ’ ΒΡ.) Ὕ ’ - 7 ἈΦ ,ὔ 2 ἈΝ - 

τι ἡδίχησέν σε ἢ ὀφείλει, τοῦτο ἐμοὶ ἐλλόγα. 19 ἐγὼ Παῦ- 
-" κὰν 2 

λος ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρί, ἐγὼ ἀποτίσω: ἵνα μὴ λέγω σοι 
, Ν ’ 

ὅτι χαὶ σεαυτόν μοι προσοφείλεις. 20 ναί, ἀδελφέ, ἐγὼ 
) 2 

σου ὀναίμην ἐν χυρίῳ ἀνάπαυσόν μου τὰ σπλάγχνα ὃν Χρι- 
στῷ. 321 πεποιϑὼς τῇ ὑπαχοῇ σου ἔγραψά σοι, εἰδὼς ὅτι. 

ν᾿ ς δ μ᾿ , ’ « . " , , 
χαὶ ὑττὲρ Ὁ λέγω στοιήσεις. 22 ἅμα δὲ καὶ ἑτοίμαζε μοι 
ξενίαν" ἐλπίζω γὰρ ὅτι διὰ τῶν τιροσευχῶν ὑμῶν χαρισϑή- 
σομαι ὑμῖν. 28 ᾿Τσπαζεταί σε Ἐπαφρᾶς ὃ συναιχμάλωτός 

μου ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ... 

10 υ5851π40] μάλιστα; δον υϑϑῖπᾶο., Εἰ παυβρομοπα᾽ Ὑρ], 1.. Μϑγοῦ 
Ρ.-. 1566.(. 19 Ρικ 5Π08η πηιβ 5.κὺ]α 15] σεαυτόν μοι ὀφείλεις ; ΘΌΘπ50 
ἀοῦ δοουιβαῦν Μί, ΥἹ, 12 αῇοί ὑπρ βαΐθὶ 5].]8π8 51] ατηα, ἀάροροι ΕΒ, 
ΧΠΙ, 8 πὶ αἰπυπητηθῆυπ γαϊηΐαϊθ 5118 8 5178 1}. 20 ἴῃ Χυϊδίδα}] ἐν 
Χριστῷ ὅ8:π ΛΟΠΤΕΟΙ, 1Ὁ νρὶ Ατηρυρὺ --- ἐν χυρίῳ. 22 Ὀϊπαζὰ Ρ Ρ88}] 
ἅμα δέ; οἴτιθ Ζιυυ 16] ἰδ Ὀ]Π]απᾶβ ρατγίϊοῖρ; Τιῦθ6 νουρϑιομῦ 1 ΤᾺ. 1,18 
ΑΥΠΙ ποτα ππβυϑι θαπάδη5 ἀδιαλείπτως, 1 Ο. ΧΎΙ, 10 οἱ Τοιιδυβαῖιβ ἀπᾶ- 
ϑαπαᾶβ (ἀφόβως) 51]αὶ αἱ ἴφνῖΒ. ΠΟΥ 5βίηπῃ ἄθβ χοϊνγοσίθ θη αὔτείο , ἰη- 
χυΐάροθη᾽ σθύθβοη βθῖη, 5, Πρρδβίτομηβ δημπουκαηρ ππὰ Τ,, Μόγον Ρ. 62. --- 
ἔγαρσιθαϊάα} χαρισϑήσομαι; 108. ποθ, ἀδ858 101] ρϑβομθηϊύ σ θυ θη 
Κόππέο. 28 σο]οῖρ} ἀσπάζεται δῖα ΛΟΏΤΕ ἃ 6 γρ --- ἀσπάζονται. 

88" 



᾿ : 

' Ν" 

10 ΒΙποι δι !οΚ6 ἀος. ΑἸίθη Τορίαπηοηΐα. 

ΕΒ 85. 

ΠῚ, 8... παπαβ; τῇ. 6.:; 9. 5.π]05 Ζαχχάϊανβ, ἢν: Ὁ 
Πἶγθ ΒδηδαΪβ.Χ. πὶ. Ὁ.; 11 ϑαπῖγο Βαθαγ β .χ. Κὶ ρ.; 12 58- 
Ὠἶγθ Αβρϑα]5. βαβαπαϊ. ἢν. ἃ. ᾳ. 18. βαπίνγθ ΑἀομΘ Κα 18. Χ. 
7.4. 14 πβυμῃΐγο Βαρϑι18 ὑγα βαθαῃᾷ]α. 7. ᾳ. 18 βαπίγα Αἄ- 

Π, (8 ἀνδρῶν ἀριϑμὸς λαοῦ Ἰσραήλ... 8 υἱοὶ Ζατϑουὰ) 
γ , . “". ἑγναχόσιοι τεσσαράχοντα 7τέντε᾽ 9. υἱοὶ Ζαχχαΐα ἑπτακόσιοι, 
.ς-ὔ 4 ς ς Ἵ ἱ 
δξήχοντα᾽ 10 υἱοὶ Βανουὶ ξξακόσιοι τεσσαράχοντα δύο" 
11 υἱοὶ Βαβαὶ ἑξακόσιοι εἴχοσι τρεῖς" 12 υἱοὶ ᾿,ΑΙσγὰὸδ χίλιοι, 
διαχόσιοι εἴχοσι δύο᾽ 18 υἱοὶ .δωνιχὰμ ἑξακόσιοι ἑξήκοντα 

ἕξ᾽ 14 υἱοὶ Βαγουὲ δισχίλιοι ττεντήχοντα ξξ' 1 υἱοὶ 546ὁ- 

16 Ὀγποηϑύζοϊτα ἄρον Ὀὔοπον Εἰβάγταβ ὑπα ΝΟΒοθτηΐαθ οθαὐπμαϊ Απαδτ. Ὁ, 
11 Βαρανὶβ ΟἹ,, 416 πϑηβομτ Βαραδυῖθ; Θθθῃ 801008 Ὑγυπη 1168} 6 

γΘΡἀοΡΡοΙυηρ: 21 ΒΙΔΔΔΙΡΊαθπι, 25 Κατ βίααγθῖτα, 82 Ἡίσδπιῖβ ἀπᾷ 28 
Ααϊ. 12 Ῥυβιπᾶϊ ΟἿ,, Ῥυβυπᾶ 416 πη ἀβοιυ . 18 Αἀοποίϊκαμαῖβ α16 μαπά- 
ΒΟ, Αἀδυποίκαιηῖ5 ΟἹ. 14 Βαρδιαῖΐθ 4160 μαπάβομυι Ὁ, Βαρροῖϑῖβ ΟἿ,. 

9 5178] υἱοί; ἄϊο5 πίτᾶ (6115. ἄυχοι βαπ]ιθ, (0115. ἀστοῖ ϑαπῖνθ, 
ΡΠ ἄπρΊρ γοτὰ ΖΔΏΙ γον σΘρΘΌθη. --- Ζαχχαϊαι8)] Ζαχχαΐα; 10 σοῦ, Ὀσπὶ 
ΟΥΪπποτύ ἂπ ἄθη Ζακίαϊβ θ61 ΤλπιοᾶθΒ. 16 οἰρϑηπᾶπιθι δἰπᾶ τηρὶϑὺ ἰσθὰ 
ὙΙΘαΘΥΡΟρΡΘΌΘη ; ΠῸῚ [Ὧν Τιγαἀοτηδοὶβ 88, Αἰάἀαυϊπβ 86, ΕΔΙαβθατΒ. 88. {6810 
Θ΄πθ ροηϑ ΘΠίβρυ ΘΟ μοπἄθ ρου θοἢ. ἴσια. ΝΥ γοηϊρθ ἀουβ ρθη 5πα πιολί 
Προύτί. ἘΠῚ βέθῃύ ΕΣ ἡ ἴῃ Αὐθίσῖβ, ΕἸσΙΒ, ΔΙτηπηοἰτη5, ἱ (ἢν ἢ ἴπ 
ΒΔ1Ρ1118, 9 {ἀν εἶπ Βαϊ βίαθπι, ΜακΘΌΙΒ, δὰ (αΥ) ἔν οὐ ἱπ Βαπδιιῖβ, Βᾶ- 
δαιῖθ, Αββϑαυμηῖθ, ΝΆΡανΒ, ΔΙ Π]δαπιῖβ; ἀδηθΌθη ἃ τὸ οὐ ἰπ ΕΔ] ΑΒΒ718, 
Αἰάἀάπϊηθ, ΤΙοθυ156, Οἀαθίϊη8. 10 Βαπαιῖ8] Βανουΐ --- ΟοπρΡ]. Βανέα. 
12 Αβραῇ]8] “2σγάδ --- Οομ}]. ζ“ξιγαδ, ---  Ῥαθυπάϊ ἢν, ἃ. 4] 1110, δὉ- 
ὙγΘΙ ΘΠ Θ πα σόῖὰ ΟὙΘΟἢ. ὑπ ΗΘΡΥ. ΥρΊ, 14. 17. 22. 24. 206. 41, 14 γα 
Ρυδαπά7α} βυβαπαϊ ἰδ βοπϑί ἐθπϊπἰ ατα, 8. ἀμίθη 85. Ὅϊ6 φούϊϑομθ 288] 
2060 πίοι 2056. ; ἡμὴ, 
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αἰηΐβ. ν᾿ τ. ἃ. 16. 5ιη)π8 Αὐθὶυ]8 Βαπδιθ ΑἸχαΙ ΚΟΙΪη8. πἰππ- 
Ο ομαπα ἴα} .ἢ. 17 Βαηῖνο Βαββδιβ ᾧ. 1. ο.,. 18 ΒαΠΙΥΘ [ΟΥΪΠΒ 
ας ἰ. θ. 19 ϑ8ιηϊγθ Αββδαχβ .8. Κ᾿ σ.. 20 βιμπῖγο ΟΡ ῚΒ 
.Υ. 8. 231 5ιηΐγο ΒΑΙΡΙΔΘΙ .Ὑ. Κ. δ. 22. ϑαηῖγθ Ναϊ οι 618 

Υ. τῇ. 4. 28. 5ηϊγ6 ΑΠΔΡΟΡΙῚΒ .Υ. Κ᾿ ἢ. 24 βαμῃῖὶγο ΑΒΙΠΟΡΙΒ 

τ. ἢ. 326. γαῖγοβ ΚἈΥΘΙΡΙ ΔΛ θῖμη 18} Χαῆτα 18} ΒΟΥῸΡ «ἢν. 

τη. σ. 206 γαϊτοβ Βδιηδ 18} αδθδᾶ.Χ. ᾿. ἢ. 217 γαϊγοβ Μδκ- 

Τηδ8 .Τ. Κι ἢ. 28 γαϊτο8 Β81}1Π15 18} ΑἹ .5. Κι 5. 29 γα ]ΤῸ8 
ΝΑΡΔΥΪΒ .π. ". 80 βιη)5 ΜΆΚΘΌΙΒ. .Τ. ἢ. 4. 31 βαμη])αβ Α11ὰ- 
ΤῊΪΒ ΔΠΡΑΤῚΒ ΡαΒΌΠαΙ.. 5, π. ἃ. 82. Β.Π]Ὲ8 ΕΠΓΔΉΔΒ οὗ. Κ. 88 βὰῃ- 

2 - 

δὲν τετραχόσιοι πεντήχοντα τέσσαρες. 106 υἱοὶ τὴρ τῷ 
3 ᾿ ᾿] ’ ) ’ ον - ΄ Ὁ 4 

Ἐζεχίᾳ ἐνενήχοντα ὀχτώ: 11 υἱοὶ Βασσοῦ τριαχόσιοι εἴκοσι 
- 2 Ν 2 

τρεῖς" 18 υἱοὶ Ἰωρὰ ἑχατὸν δώδεχα᾽ 19 υἱοὶ “σοὺμ δια- 
χόσιοι εἴχοσι τρεῖς᾽ 20 υἱοὶ Γαβὲρ ἐνενήκοντα ττέντε᾽ 21 υἱοὶ 
Βεϑλαὲμ ξκατὸν εἴχοσι τρεῖς" 22 υἱοὶ Νετωφάϑ' ττεντήκοντα 
ξξ. 28. υἱοὶ ᾿4ναϑὼϑ' ἑχατὸν εἴχοσι ὀχτώ: 24 υἱοὶ ᾿“σμὼϑ' 
τεσσαράχοντα δύο᾽ 20 υἱοὶ Καριαϑιαρεὶμ Χαφιρὰ καὶ Βη- 
ρῶϑ' ἑπταχόσιοι τεσσαράκοντα τρεῖς. 26 υἱοὶ της Ῥαμὰ καὶ 
Γαβαὰ ξξαχόσιοι εἴχοσι εἷς. 21 ἄνδρες ἸΠαχμὰς ἕχατὸν 

εἴχοσι δύο. 28 ἄνδρες Βαιϑὴλ καὶ “4ὲὶ διακόσιοι εἴκοσι τρεῖς. 
29 υἱοὶ Ναβοὺ πεντήκοντα δύο. 80 υἱοὶ Παγεβὶς ἕκατὸν 
χτεντήχοντα ἕξ' - 81 υἱοὶ Αἰλὰμ ἑτέρου χίλιοι διαχόσιοι 7τεν- 

τήχοντα τέσσαρες: 32 υἱοὶ Ἤρὰμ τριαχόσιοι. εἴκοσιν" 

15 Αἀαάϊπῖὶθ αἴθ Βαπαβομσ, Αἀαϊη ΟἹ). 16 ΒβυηΊὰΒ ΟἹ, Τὔγ 
ΒΌΠΘΙΒ5 ἀοΥ Βαπαβομσι (Ὀρρβίγ. Ηθγπμθ). ΑἸζαικοιϊη5 ΟΤ,; ἀ16 Πδπάβο τ 
ὑπ Ὁρρδβίγοιη, Ἡδθυπθ ΑἸΖΑΙ ΚΘΙ]Π185. 21 ΒΔΙΡΙΔοα ΟἿ,, αἴθ Ὠδηἀβο ΤΙ 
ΒιΙΔΔΑΙ ΙΔ 6 ι. 2 Καγοιδρίατοῖπιη ΟἿ,, αἴθ Βαπαβοιση Καγθὶ θ᾽ δαγοίση. 

Χαῆτα ἀϊ6 Βαπαβομτην, Οαβίρ]. Καΐαϊτι, ΟἹ, Καῆτα. 28 Αἵ 1βύ Ζὰ βοῃγοί- 
θη {τ Ααΐ. 80 ΜΑΚΘΌΙΒ αἀ16 Βαπαβοῃτ, ΜαϊκΘ 15. ΟἹ). 81 ΑἸ]ΔΙηΪΒ 
ἀϊθ Παπαβοισιῖί, ΑἸΠΠ]ΑΤ15 ΟἿ). 82 ἘΠΥΆΤΩΪΒ, α16 ΠϑΠα ΒΟ ΤΙ ἘἸΘΙΤΔΠ,18. 

16 βιπαιι8 ΑἸΖαΊ ΚΟ 1η8] τῷ Ἐζεκίᾳ; ἀΟΥ βἰπῃ ἀϊθβουῦ Βορτδ ΒΟ θα 
οοπβίσποίοι (γὰ]ρ. απ οχ ΕἸ ΖΘΟΠΪα οτϑητ) δύ υἱομύϊρ' τ] θα θυ ρορΘΌθΠ., ΘΌΘΩΒΟ 
86. 40. 117 16 Ζ8}1] 838 δηβίαίί 828. 22 Ναϊ(οία 18] Νετωφάϑ' 
Οὐοπρὶ. --- Νετωφά. 16 Ζ8}1 146 Βίαίέ ὅθι. 424 16 ΖΔ}] 158 [ν 42. 
20 γαῖτοβ, ΜΠτὲὺὸ 26. 29 ἔν υἱοί; ἀαρορθῖ 27. 28 δῦοῃ ἱπὶ ΟΥΘΟΙἸ50Ή θη 
ἄνδρες. 26 Τῖθ Ζ8}1 612 βίαίξέ 621. 28 ΑἹ] “1 Οοτ}] --- 41(. 5. Κὶ ρα] 
διαχόσεοι εἴχοσι τρεῖς ΟΟΤΩΡῚ] --- τετραχόσιοι εἴχοσι τρεῖς. 30 ΜαΑΚΘΡ18] 
Μαγεβίς --- Μαγβείς Οὐταρ!. 581 ΑἸ]απι15] “4]λάμ --- ᾿Ηλάμ Οομρὶ. --- 

τς 8ηβ8118] ἑτέρου ΟοΙΩΡ}] --- [6}]0. 



598 Πάτα Π. 

115 Τιυγαᾷοχηδθῖὶθ αν ΑΠΟΒ.. ἢν. Κι 6. 94 β5ιπ|ι5 ἘΠΔΙΤΘΙΚΟΠΒ 
οἵ, τη. 6. 8ὅ 5.Π]18 απ ΔΙη5. . 6, ῬαΒΌΠα]Ο5. .χ. 1. 86 18} 

οΥ].η5. βαπ]5 Αἰἀαυη5 5 σα [6515 πἰπη πππᾶδ, «ἃ. ο΄ 
51 5.Π]8 ΑἸΠΙΠΊΘΙΤΠ5 ΡαβΒαΠαΙ .π. Ὁ. 88 ϑη]υ5 ΕΔΠΠΔΒΕ 5 
Ραβαπαϊ .5. τη. 2. 39. 5η]058 ΙΔΓΘΙχα15. ΡαΒαΠαΙὶ .1. 2. 40 14} 
Τιαϊγυοῖθοῖθ. 5.75 [6515 180} ΚΑ] αΠ]616115 ὰ8 βαπατῃ ΟΠ ΘΙΠΠ5 

(πα. ἃ, 41 5.η}85 ΑΒΔ015 ΠΠ|Ρ81708. .1.η.ἢ. 42. 50π]08 ἀδαἃ- 

γαγᾶθ, 5.Π]08 ΘΔ]Π] Δ 115. 18 5. η]05 Αἴἰθ.... 

88 υἱοὶ “υδδὼν καὶ νὼ ἕπταχόσιοι εἴκοσι τιέντε) 84 υἱοὶ 
Ἰεριχὼ τριαχύσιοι τεσσαράχοντα πέντε. 88 “υἱοὶ Σενναὰ 
τρισχίλιοι ξξαχόσιοι τριάχοντα' 86 χαὶ οἱ ἱερεῖς υἱοὶ Ἰεδ- 
δουὰ τῷ οἴχῳ Ἰησοῦ ἐνναχόσιοι ἑβδομήχοντα τρεῖς" 81 υἱοὶ 
Ἐμμὴρ χίλιοι πτεντήχοντα δύο᾽ 88 υἱοὶ ασσοὺρ χίλιοι δια- 
χόσιοι τεσσαράχοντα ἕπτά: 389. υἱοὴὲ Ἰαρεὶμ χίλιοι δέχα 
ἑπτά" 40 χαὶ οἱ “1ευῖται υἱοὶ Ἰησοῦ καὶ Κεδμιὴλ τοῖς υἱοῖς 

᾿Ωδουία ἑβδομήκοντα τέσσαρες: 41 οἱ ἄδοντες υἱοὶ “σὰφ 
ἑχατὸν εἴκοσιν ὀχτώ: 42 υἱοὶ τῶν πυλωρῶν, υἱοὶ Σελλοὺμ, 

υἱοὶ ᾿Ατήρ. ... 

85 5ιπ]υ5 Βαϊππαῖηδ, ἀ16. ΠδπαἀβοΏ τ 5] 581 πα ῖπ8. 

88 Τιυγαάοπιδο 18] “υδδών --- οπ}}] “2ολαδίδ, ὅο .“Ζοδαϑδέ. 
89. .1. 4.1] δέχα ἑπτά Ομ] --- ἕπτα. 41 Βαμα Αβϑδθὶβ ΠΠ|}81]05] οἱ 
ἄδοντες υἱοὶ ᾿Ασάφ, νοτἅπάογτίο ποτίβίθ!!θπρ. 16 Ζ8}}1 108 ἐϊν 128. 
42 188} συροίαρ, 



ν“ΞῸν 

δ ς 

[ 
[ 

Ἷ 

ΝΟΙΠΘΙἶ8 5. 

Υ, 18... 8}. 4. ἅ11ἃ σφ ΤΙ ΠΡ8 816, Δ} πα] ἀθ1} 
ἔγαῦαπ, 8} σαἰαγιἀθάπῃ ρμαύα νϑαγα 8118 50 τηδπᾶρθὶ. 14 18} 

ἴγτη βᾶμησηα ἀαρα οἱ ΠΑΡΑ τηΐβ οἱ γϑϑ]δὰ [ΔΌγ Δ. 0 ]615 

ἷζθ ἰπ Πιᾶβαϊα, ἔτ) θὰ .Κ. ὑπ 16 .1. 18} δΔὴθῶ Αὐὖ- 

ἰαυκβαϊ τ κβατβ ΒΡ πἀδπῖβ, .10. 16τὰ, ἴκ 718} ὈΥΟΡΙ]8 Τηθ] πᾶ] 
Β]Α1 ΓἈΌΤ ΔΙ Δ Ρ]618 τηθῖπῖθ αἱ πηιδύϊἀθάθτη. 15 10 ἴδαγα- 
ΤῊ Ρ]]05 Ραϊθὶ γϑϑη ἴαπτα Π|ῖ8, Και ὶαθάθημ ΡῸ πηδπηᾶ- 

- , Ἐι 2 

Υ, 18... χαὲὶ εἶπε πᾶσα ἣ ἐχχλησία “μήν, καὶ γνεσαν 
᾿ ’ὔ -.--»" - τὸν χύριον, χαὶ ἐποίησεν ὃ λαὸς τὸ ῥῆμα τοῦτο. 14 καίγε 

2 -" Ζ - ἀν υγοΣ ἀπὸ τῆς ἡμέρας ἧς ἐνετείλατό μοι εἶναι εἰς ἄρχοντα αὐτῶν 
-- 2 -ὕ - 

ἐν γῇ Ἰούδα, ἀπὸ ἔτους εἰκοστοῦ καὶ ἕως ἕτους τριαχοστοῦ 
- “ -Ὁ- - ’ 

χαὶ δευτέρου τῷ ᾿Αρτασασϑᾷ τῷ βασιλεῖ, ἔτη δώδεκα, ἐγὼ 
ς -᾿ 3 ἢ 

χαὶ οἱ ἀδελφοί μου ἄρτον τῆς ἡγεμονίας μου οὐχ ἐφάγομεν. 
« ἘΞΌΝ ΞΕ , γ “ » Ν Ἁ Ν 

1ὅ οἱ δὲ ἄρχοντες οἵ ἔμπροσϑέν μου ἐβάρυναν ἕπτ τὸν λαὸν 

14. γϑβΊϑιι, ἀϊ6 Βάβοῦυ. γϑίβῖδι. 15. 17 σϑβϑὰπ, ἀ16 Πάβομγ. νοΐβυμπι. 

18 βαία ναυτᾶ 4114 580 πιᾶπᾶροὶ] ὁ λαὸς τὸ ῥῆμα τοῦτο; 8118 Ζὺ- 
σεβοίζί, νοσἅπαοσίθ ὑγουίβίθ]πρ, 14 188] χαΐέγε Οὐρὶ ΒΑ ἢ ἢ -- 6810, 
γυϊρ. ,δαΐοπι᾽. --  ἔγατη βᾶτηπια ἄαρα)] ἀπὸ τῆς ἡμέρας ἃ ἘΛ1 Οομ0] --- 
ἀπὸ ἡμέρας. θοτΙ οἱ 418 βιθι]νουίσοίοσ ἄθβ τὶ Δ Υ5 Ὑρ]. Ζὰ 1,6. 1, 20. --- 
ἴπ Τυᾶαῖα)] ἐν γῆ ᾿Ιούδα, ἀπροπᾶὰ ἀβροτβούζί. ---- ἀπα]}] καὶ ἕως, καί [6810 
πῖθ ἴπ συ]ρ, ---ὀ Αὐὐαυϊβαί τ κβα}8] ᾿ρτασασϑᾷ, νὰὶρ. Ατίαχουχῖθ. Ζυπι 
Ὡροτ ἀββισοπ στ γουρ]. Δ] αραϊβίσχαυπ 1,6. ΥἹΙ, 317. --- Ῥιυάδη18] τῷ βασιλεῖ 
ΕΑ“, ΟομρΡῚ --- (6810. --- .1, Ὁ. 16τ4] ἔτη δώδεκα, ΔΝ ΘΙ ομοπᾶθ ποτύ- 
Β(6ΠΠππρ΄. -- Ἀ]Α1} ἐδατατη δ ] 615. πιθὶ πὶ5 πὶ τηδύϊθάστ} ἄρτον τῆς ἡγεμονίας 
μου οὐχ ἐφάγομεν ΟὐἸΩΡΙ --- βίαν αὐτῶν οὐκ ἔφαγον, νυ]ρ. , ΔΠΠΟΙΔΒ, 
4086 ἀποῖθι5 ἀορο απίατ, ποπ οοπιθαϊτηιδ᾽, ΠΘΌΥ. » Ῥᾶπθπι ὈΥδθίθοῦ πὸη οαϊ᾿. 
15 10 ἔδιγαπιδ ]]05 βαϊθὶ σϑβὰπ ἔδιν τη18] οὗ δὲ ἄρχοντες οἱ ἔμπροσϑέν 
μου ΟὐπΡῚ, ἅμη]10}} γὰρ, ἄποοθ δαΐθμη Ῥυΐμηῖ 40] ἔμθγαπύ ἃπίθ τηθ᾽ -- 
χαὶ τὰς βίας τὰς πρώτας ἅς πρὸ ἐμοῦ. --- Ἠ]αΙθᾶπ5. 18} γϑὶπ] ἐν ἄρτους 
χαὶ ἐν οἴνῳ, Βἰπηροηηᾶδβ γογᾶπαοτχέ, --- Δ} παι ράπυ}} ἔσχατον, ὑπρο- 
πᾶιι, ἄοοἢ βἰπηροπιᾶ88. ---ὀ 51Κ16] σίχλους ΟΟπΙΡ] τπ]ρ -- δίδραχμα. --- 
ΒΚΑΙΚοβ 129 ἐγαυ)ποάθάυμ} τὰ παιδάρια αὐτῶν ἐκυρίευσαν Οομαρ]., νυ]ρ-. 
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σοὶ 8} ποηὰη δὺ ἴτπῃ Ὠ]ΔΙθΔΠη8 Δ} γϑὶη δ ΠΘΌΠΡΘΠᾺΠ 
ΒΠῸΌΥ15. 51Κ|6.. χη., 18} ΒΚ ΙΚοΒ. 126 [τυ] ποαθάθπη θ᾿ Ζαὶ τηδπ8-- 

σοῖπ, 1 [Κα πὶ αν 5γυὰ ἴδασα ἃπαγαῖγ θᾶ 860 1518. ΘἽ8. 
16 182} γαυγδῦν ῥῖσοθ Ὀδυγρ θυ Δα] 8 πὶ βυηρ᾽4ἃ., 18} βαατΡ 

ηἱ ραβίεϊϑία!α, 18} ΡΙγΟΒ Πηθῖ μηδ] 781} 4118] Ραϊ ρα! βαηδηβ ἀὰ 
βδιητηἃ γϑαγϑύνἃ. 117 18} [6 αϊθῖθ 18} ΡὰΪ [Δαγ ΙΔ 1108 ΓᾺ 

8. .π. ρυμηδπθ 18} βϊ αἰτηδη δ η8 ἂὖὺ Π518 Ἃ85 ΒΙ ΠΟΙ Ραΐ 1 

ὈΙΒαΠ] Δ Π0 ὉΠ515 ἃπῷ Ὀἰπαδ τηθ᾽ ηδιητηα ΔΗΘἀΠΠΙηΔΠηΔ] ὙΘΒΘΈΠ. 

18 12} νὰϑ ἰγϑαῦτηδη ἀΔΡῚ5 ὨΥΪΖῸΠ ϑὑ1π|. ἃ., Ἰδηθα σαγα]!]Ἃ8 

.4... 188 ραϊίβ . ἃ. ρϑιηϑην δ γὰ8 Τη158, 18} ὮὉΪ .1. ἀαρδηβ σἂΐ 

καὶ ἐλάβοσαν παρ᾽ αὐτῶν ἐν ἄρτῳ καὶ ἕν οἴνῳ, ἔσχατον 
ἀργύριον σίκλους τεσσαράχοντα, χαίγε τὰ παιδάρια αὐτῶν 
ἐχυρίευσαν ἐπὶ τὸν λαόν, κἀγὼ οὐκ ἐποίησα οὕτως αττὸ 
χεροσώττου φόβου ϑεοῦ. 16 χαὲὶ ἐν ἔργω τοῦ τείχους τούτων 

οὐχ ἐκράτησα, ἀγρὸν οὐκ ἐκτησάμην, χαὶ τὰ παιδάρια μου 
καὶ πτάντες οἵ συνηγμένοι ἐχεῖ ἐττὶ τὸ ἔργον. 11 χαὶ οἵ 
Ἰουδαῖοι καὶ οἱ ἄρχοντες ξχατὸν καὶ τιενζήχοντα ἄνδρες καὶ 
ἐρχόμενοι πρὸς ἡμᾶς ἀπὸ τῶν ἐθνῶν τῶν χύχλῳ ἡμῶν ἐπὶ 
τράτιεζάν μου. 18 χαὶ ἦν γινόμενον εἰς ἡμέραν μόσχος εἷς, 
χαὶ πρόβατα ἕξ ἐχλεκτὰ χαὶ χίμαρος ἐγίνοντό μοι, καὶ ἀνὰ 

18 ραϊίθ .ἃ. 16 ΒΔΠαβο τ, σαϊίϑα ΟἹ... 188} 411] ῬῖΖαὶ τιϑπδρθὶῃ, 
ἘΣΒΌΥ ΠΡΊΙΘ. ρ]Ο5886. χὰ 8111 Ῥ1Ζαὶ Π]υθηαὶ. 18} ἃπᾶ βῬὸ 8116 Ὠ]αἱ 416 Βαπᾶ- 
ΒΟ τ; ἐγ δη8 βίαπα χιιθυϑύ 4118, γγὰβ Ὀθυϊοίϊρί πατᾶ, ΟἿ, [8 Δ|]1Δῃηπιδ. 
Ῥο 4116 Ὠ]αϊ Ρ15 ἄϊθ παπαβομυ τ, θῬ1Ζ6 617,. 

» ΤΩ Β ΥΣἹ Θοστπὶ ἀθρτθϑβοσιη ̓  --- οὗ ἐχτετιναγμένοι αὐτῶν ἐξουσιάζονται,. 
ψΟΌΘΙ ἐχτετιναγμένοι διῇ οἴπθιη ταϊθυθυβίδππ15 465 ἩΘΟυβομθη Ὀουαύ. 
106 γαυγδβύν Ῥῖζοβ θαυσρδυααάϊαιβ ΠῚ βυϊπθ 4] ἐν ἔργῳ τοῦ τείχους τού- 
του οὐκ ἐχράτησα -- ΟΟπΡ]. οἴ πὸ οὐχ, γὰ]ρ, ααὶπ ρούϊιβ ἴῃ ΟΡΘΥΘ ταυτὶ 
Δοαϊῆοανι᾽, ὨΘΌγ.: ,αἴᾳψιιθ οὐΐϊδτη ΟΡ Παϊὰ8 ΤΙΣΙ Βιιβοθρὶ᾽; ΟΘΥ 51πη (θυ 
σοί. ρουβθύζιπρ, 16 “ἃυθοὶΐ ἄθθ Ῥᾶῖιθ8 σουβίδυκίθ 10. πο ̓ τούτων 
6810. --- 164} ῬᾶυγΡ] ἀγρόν, 141) συροβοίχί, 95 βύθῃῦ δ 0 ἴῃ, νὰ]ρ απᾶ 
ἴπὶ ΗΘ ΌΓ.; βᾶῦσρ πὰν Ὠΐον Γγ ἀγρός. ---ὀ 4! Ῥῖγοβ τηθὶηδὶ 18} 811] Ραϊ 
ΘΆ}158 818] χαὺὴ τὰ παιδάριά μου χαὶ πάντες οὗ συνηγμένοι ἔχεῖ, ποθ 
ἐχεῖ (6 }}0 --- χαὶ πάντες οἱ συνηγμένοι ἐχεῖ, ΒΘΌγ. , οὐ ΟΠηπμθ8. ῬΘΥΪ πιοὶ 
ΘΟ]]οο 101, ἀπᾶ ἀμη]10}} νὰ] πὶ σα ροβούχίθπι , οταμπί". --- ἄπ7 ἐπέ, διοῖ 
νὰ]ρ --- διά Οομαρ!. 11 7αἢ [Γαδαϊοῖθ 18 Ῥὰϊ δυγαιμα }}705] χαὶ οἱ ᾽]ου- 
δαῖον χαὺὶ οἱ ἄρχοντες ΟὐτΩΡῚ νυϊρ --- χαὺ οὗ ᾿Ιουδαῖοι. ---- Ῥαϊ αἰπιᾶπ- 
ἄδη8] ἐρχόμενον, ΟΥ̓ ΔΥΟΚΟῚ ἰδύ βἰπηροιηδβ5. σιροβούχῇ, νρ]. Ζὰ 1,0. 171,14. 
--- δπάπυτμηδηδὶ νθβιπ] Ζιροβούχί, συ]ρ, οτϑηί᾽. 18 νὰβ ἔγταχαπιαη} ἦν 
γινόμενον, νυϊρ ραταθαίιτ᾽, [ΟῚ ἀὰ8. Ποχίοπβ]ο86. ρῬδυίϊορ 5. σὰ ΕΡΉ, 
ΠῚ, 10. --- Ἰαπρὰ]} χαὺ πρόβατα, καί ἴομ]0, --- ρδγα!ᾶα .4.] ἕξ ἐκλεχτά, 
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γοΐῃ Ἀ]Π1αὶ Ρἰχαὶ Β]πδπαὶ [8 811ὶ Ῥἱζαὶ τηδπᾶρθῖη], 8} ἃπᾶ 
ΡὸῸ ἃ11ὰ ]αὶ ἔλαγδιη }] 618. τοὶ πἶβ εἰ κι, ἷἰπ Ρ18 οἱ πὶ 
Καυτἀθα]αθ Ρὸ πιδηδρθὶη ἴῃ Ραϊτη νϑαγϑύνδῃ.... 

ΥἹ, 11. (φγδαΐονθα Ραϊοὶ βγαϊβυ!ἀθάση τὰκ. 15. 18} 
ἀϑύδα δ ηἃ ὙΔΡ 80. ὈΔΟΓρΒΥ Δα] 8. 6. 18} .Κ. ἀαρὰ Π]ΘΠΟ ΡΒ 

ΑἸ] 15. .π. ἀᾶρο 18} . Ὁ. 16 18} γνῶ} 5γ6 παιυδιἀθάπῃ ἢδΠαΒ 
ἘΠΕδΤαΪ 11]. 18} οὨίθατη 41105 Ρίπο5. ΡῸΒ ὈΙΒΙΙΠ] 6. ἸΠΠ5]18. 
8} αἰάγαιβ ἃΟῚΒ. ἴῃ δΔαβοπἃ ἴΖ6 ἀΡταρα, 1848} αὐ καηροάπῃ βαϊοὶ 

, ᾿ ς - ΕῚ - “Ἕ - ͵ὕ Ν Χ 
μέσον δέχα ἡμερῶν ὃν πᾶσιν οἷνος τῷ πλήϑει, χαὶ σὺν 

᾽ -" 2 -οορ 

τούτοις ἄρτον τῆς ἡγεμονίας μοὺ οὐκ ἐζήτησα, ὅτι βαρεῖα 
ἡ δουλεία ἐπὶ τὸν λαὸν τοῦτον... 

ΥἹ, 14 (μνήσϑητι, ὁ ϑεός μου, τῷ Τωβίᾳ -- χαὶ τῷ 
’ - ᾽ὔ ᾿ Ἷ ἥμον Ε: ’ - - 

Νωαδίᾳ τῷ προφήτῃ καὶ τοῖς χαταλοίττοις) τῶν προφητῶν 
σΥ , , ΧΑΞῈ , Ν - , 

οἱ ἦσαν φοβερίζοντές μξ. 1ῦὔ χαὶ ἑτελέσϑη τὸ τεῖχος πέμ- 
στῇ χαὶ εἰχάδι τοῦ ᾿Ἑλοὺλ μηνὸς εἰς πεντήκοντα καὶ δύο 
ς ’ Ἁ υ , ζ ἐνῷ ρ᾽; ,ὔ « γ ν᾿ ἡμέρας. 106 χαὶ ἐγένετο ἡνίχα ἤχουσαν πάντες οἵ ἐχϑροὶ 
4 -" πνεῖ , ’ὔ 2) Ἁ , ς - Ἁ ἡμῶν, καὶ ξφοβήϑησαν παᾶντα τὰ ἔϑνη τὰ χύχλῳ ἡμῶν, καὶ 

2 - Ἄς νὼ ν 

ἐπέπεσε φόβος μέγας σφόδρα ἐν ὀφϑαλμοῖς αὐτῶν, καὶ 

ΥἹΙ, 14 Ῥγαβδιϊἀθάσπη ἀ16 Πδη βου, τγὰβ Ζγαῦ ἄθπι βυθοἢ. φοβε- 
οίζοντες ἀπτομδιβ πιομέ οηίβρυϊομῦ, ΔΡῸῚ ἀοοἢ ΜῈ] πΙομύ δυΐ δἰπθῖη γϑυ- 
ΒΘΠ6π, βοπᾶστῃ δυΐῇ τ1Π|ΚΌΥΠΟΠΘΥ ὅπάοτιπρ Ὀοταύ, ἱπᾶάθπὶ ἄθι ἀρουβούζου 
τιβίοββ ἀδτᾶμ ΠΘὮτη, 885 ῬγΟΡμθίθη ὉΠΉΘΙΠρῸ5. απ ΖΡ ΒΟΠΤΙΘ θη τ ΘΓᾶΘ. 
ΑἹ,, δυπο ΡΙαπβιάθάπη, 16 τηθη0} 185 Ἃ16 ΒδΠαβο σι πο Τρρϑβίχδτη, 
τῆθπορβ ΟἿ,. ΑἸ1]0]15. ΘὈΘη 4115 ΒΘ ΠΥ ΘΥ]ΟΒΟΏΘΗ. 16 υἱκαπρβοάμππ ἀϊ6 παπᾶ- 
ΒΟΒΤΙ, αὐκυπρίάιπ ΟἼ,. ἀ5ΓᾺ111}0 16 μαπάβομυ, π81011105 ΟἿ]. 

γοτᾶπαοτέθ πουίβίθ ]Πππρ΄. --- ραϊίβ.. 4.] χέμαρος, «ἃ. (αἰπ8) παροβούχύ -- νὰ ]ρ 
» ΒΧΟΘΡΕΙΒ γο]δ 10 8᾽. --- σδιηϑηντᾶα γ85] ἐγένοντο, ἵπὶ Θοῦ. Ζὰ ραϊίδ. --- 
δαί νϑίῃ 4114] Ῥ͵Ζαϊ ἢ] 5π81}] ἐν πᾶσιν οἶνος ἐν πλήϑει Οοτρὶ, ἀΐθ 8η- 
ἄρτοι τῷ [ὃν ἐν (2); σαΐ ᾿δύ σιιροβοίχί, 8411] ουβούζὺύ ἄα5. ὉΠΚΙασο ἐν πᾶσυν 
ἀογ γουϊᾶρθ. --- Ἀ]αῖ ἰδυταιπα θ]οῖ5 πιθῖπἰ8] ἄρτον τῆς ἡγεμονίας μου 
ΟΠ] --- ἄρτους τῆς βίας. ὍΘΙ 50}1π88 ἀθ5 Ὑϑύβεβ βρη ΔΡΌΘΙΟΠ ΘΠ. 
τη Ηθρτ. Ἰδυίοί νοῦβ 18: Εἰ αυοα ογαύ [δοίπτη θϑύ οοὐϊαϊθ ᾿ππτ18 ὑδΈΓᾺΒ, 
ΟΥ̓́ΘΒ 56Χ οἰοοίδθ οὖ δγθβ ἰδοίαθ βϑυυηΐ τη οὐ ἱπίορ ἄθοοπη αἴθθ 'ἴπ οπιπὶ 
Ὑπὸ τηπ]έππι οἵ Ῥσϑθίθγθα ρᾶπθιῃ ρσγδθίθοι πο ἀυδοΒῖυὶ οοὐ᾽, ΥἹΙ, 15 πιοὸ- 
πΠΟΡῚ5. Α110}156] τοῖ ᾿Ελούλ μηνός, “ου(βίο!]απρ, 16 ἴῃ γὰ]ρ. --- .π, ἄαρο 
Δ .}.] εἷς πεντήχοντα χαὶ δύο ἡμέρας, νοτάπαογίε, τ ουύβίθ!]ππρ᾽; ρ6π6- 
ἂν ἄαρθ ὑθιηροῦαὶ ΟὗΘΥ σοπὶ ΖΔΒ]νουί ΔΟΠ πρὶ» 10 βαπᾶβ ππϑᾶγδῖ 
81141} πάντες οἱ ἐχϑροὶ ἡμῶν, Δ Θἰομθμ4θ. πυουἐβίθ]απρ,. ---- ἰπ Δι5018] 
ἐν ὀφρϑαλμοῖς, πἈΠΚάτΠοη6. νουἄπαοσιιηρ γοροη 4685 γουδιβρθῃθηάθη Πδὰ- 
βἰάράμπ, --- Δῦτδθ8) σφόδρα ἴῃ Δ ΘΙΟΠΘπᾶθυ 5} ]απρ; 16 ρυΐθοῖι. πδηά- 
ΒΟΒΤΙ οπ βοίζθῃ πΟΟ μέγας Ζὰ φόβος. 



002 ς ΝΟΠοΙηΐ85 ΥἹ. 

ἔπη ΘαΡα ἘΠΒΔΙΔΙΠ]8, γΔῚΡ Ἐ51}}1}0 βία ναυχϑύὺν. 11 18} 
ἴῃ ἀδρδ ΠῚ 71 ῖτη Τηδηδρδϊ ὙΘΒΊΠ ΡῖΖ6 γ6ΙΚ]8π6 810 Ραϊοὶ 
Β8 Π 0] θα πη. δἰ ρΙβύθ]8π5 ἀπ ΤΌΘ] 18} ΤΌ 6Ιἃ8. ἀπ ἴπ, 18 τηᾶ- 
πᾶραὶ ΔΚ ἴῃ Πιδαΐδ τ] ]81 γϑϑιιη ᾿τηπηᾶ, πηΐθ τηθ0 85 Υἃϑ 

ΘΔΙΧΔΙΠΘΙΪΒ ΒΌΠΔΙΒ ΑἸΘΙΤΠΒ, 18} ΙΟϑΠμδΠη 5.ΠῈ8 85. Π8ΠῚ 

ἀδπῃΐαι ΜαΙΒΔ]]Δγη18. ϑαπμδ8 ΒΑΓΔΚΘΙΙηΒ ἀὰ α6πᾶ]. 19 18} 
τοὐϊάθαπη 1πηπη8 γα 118 ἰπ δΔηαΥ8 1} 07 τη ΘΙ πδηητηδ, 81} γαυτδ 
πηθ πᾶ 5Ρ1Π0ἀθάπη ἱπητηδ, 781} δἰρ᾽ δύ] η5 ἰπϑδπαϊάα ΤΟ οἰδΒ 
ΟρἼδη ΤῊ, 

ΥΠ, 1 94} νι ὅγ6 σαὐηγ!αδ νὰ} 50 ὈΔαΓρΒυΔαΘ]18, 
74} σαϑαῦ]αα ΠδαγΪη5, 18} σανθίβοῦδὶ σϑαγθαμ ἀδαγδγδ 08 

ἔγνωσαν ὃτι παρὰ τοῦ ϑεοῦ ἡμῶν ἐγενήϑη τελειωθῆναι τὸ 
- -Ὧ- 2 ΄- ἔργον τοῦτο. 11 χαὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐχείναις ἀπὸ πολλῶν 

2 " 2 7 2 Ν 2 )) ἊΝ , ᾿ « 

ἐντίμων Ιοὐδὰ ἐπιστολαὶ ἐπορεύοντο πρὸς Τωβίαν, χαὶ αἱ 
2 7 5 

Τωβία ἤρχοντο πρὸς αὐτούς, ὅτι στολλοὶ ἐν Ἰούδα ἕνορχοι, 
᾿ 9 -Ὁ σ΄ ΄ς Ἴ - τ Ψ 4 ἀῳ 52 ᾽ Ν 

ἤσαν αὐτῷ, οτι γαμβρὸς ἣν τοὺ «Σεχενία υἱοῦ Πραι, καν 
3 οὔ , -- 

Ἰωνὰν υἱὸς αὐτοῦ ἔλαβε τὴν ϑυγατέρα ΠΠεσουλὰμ υἱοῦ Βα- 
- ) οὔὉὉ- 

ραχία εἰς γυναῖχα. 19 χαίγε τὰ συμφέροντα αὐτῷ ἕλεγον 
΄ ΕΥ τ᾿ - 

ἐνώπιόν μου, χαὶ λόγους μου ἦσαν ἐχφέροντες αὐτῷ, καὶ 
2 ΝῚ 2 ,ὔ ’ ’ὔ 

δτειστολὰς ἀπέστειλε Τωβίας φοβερίσαι μδ. 
Α ͵ὔ -ω 

ΥΠ, 1 Καὶ ἐγένετο ἡνίχα χοδομήϑη τὸ τεῖχος, καὶ 
« « 

ἔστησα τὰς ϑύρας, χαὶ ἐπεσκέπησαν οἱ πυλωροὶ καὶ οὗ 

17. 18 νϑϑιῃ, ἄϊθ Βαπάβομυ! νοΐῖδαθ. ϑαϊχαϊπὶϊπ5 αἴθ Παπἀβο τ, 
Βα Καὶ ἱῖπ5 ΟἹ. 19 τοἄϊάοράσπ ἱτηπια ναῖ]α 16 Παπαάβομυ{, τοὐἀϊάθάυπ 
ἘΠ᾿ ππ|π0 ....,ὄ ΟἿ. 

17 ὍΘΙ ὙΟῚ5 δύ δ ππρϑπη 88, ΔΌΘΙ ρὍΠ2Ζ τοὶ ἀβουβοίχί. 18 ΑἸἰθὶυπ8] 
᾿Ηραΐ (Πραέ); ἄθγ ροίίδοιθ πᾶτιθ Ἰαυύθί 818. ὑγθππ ἀθπὶ θουβθύζοι. ᾿Ἑηρέ 
γουροῖοροι Πᾶῤῥ6. 19. 14 τοἀϊἀοάπη ἴτητηα γ811ἃ ἴῃ δηἄναγ }]α τηϑἰ πδιητηδ]} 
χαίγε τὰ συμφέροντα αὐτῷ ἔλεγον ἐνώπιόν μου ΟομΡ], νυὶρ᾽, 568 οἵ, 
Ἰαπααθαπί θὰτὰ οοΥᾶπι π|6᾽, ΒΙΘΥΠΔΟΝ γ]θ]]ο᾽ οὐ τοσϊἀθάπη γ8118, ὙϑΣρΡῚ]. 1.0. 
ΥΙ, 26 -- ΛΟ ΒΑ χαὺὶ τοὺς λόγους αὐτοῦ ἦσαν λέγοντες πρὸς μέ. ἴπι 
ἩΡτδβομθη: , οὐΐϊατη Ἰαᾶθθ οἷὰβ ογαηὺ ἀϊοθηύθθ οοσϑπὶ πιθ΄᾽. --- Ορ]8η] 
ἨῸΓ ἘΪΘΥ. ΥΙΙ, 1 1411 ραβαί144}] χαὺ ἔστησα, ΠΐοΓ ὈΘρῚππύ ΟΟΥ πϑοϑαύζ. 
-- ραγοϊδοααϊ γϑυγρυη}] ἐπεσχέπησαν; ἴτα δοίϊν τϑρίουὺ ἀδβ γϑύθαπι αθΠ. 
δοποίίν, 



Ὧ ὰ ἐναρνον ἢ ἡνΑϑόκν δὰ. ἐδ νον ἀν δ, ἀν  Ν Ό ΝΥΠΝΝ 
᾿ ἔν ὁ ν ἢ ἔνν ἂν Σ 

τὰς - ᾿ 

ΝΟ 5 Υ͂ΤΙ. 608 ὅ᾽ 

Ὑδν ΟἾδ ΠᾺΡαν]ο5. ἴα] Τιαϊγγοιξοῖβ. 9. δἢ ἀπᾶραι ΑπδΗΪη ὈΤΌΡΥ 
τηθὶ πδτησια ἰὰΐ Απδποὶϊη ἰλαγα τ] 01] Ὀᾶσατοθ [ΔΙ Υ 88 618, 

᾿Ν ὍΔ νι μων κ᾽ γα τ΄. 2) 

ἀπὲθ ἃ γὰβ ΥΔΙΓ 5 Π]ΘῚ 5. 18} Οραπ 5. ἔγΓδα] ἢ ἘΠᾺΥ ἸπΔηΔΡΆΗΒ, 

8. 8} ἀἂ}Ρ ἰπι: πὶ υϑὶπκαϊπᾶδιι ἀδι 08 [αἰ ΓΒ] 018, ἀπα 

Ῥαΐθὶ αὐγϊηπδὶ 5.110... 

ἄδοντες χαὶ οἱ «“Τ1ευῖται. 2 καὶ ἐνετειλάμην τῷ “ΑἸνανίᾳ 
) - Ν - 2 ’ "» - Ν “1 Ὁ 

ς΄] ἀδελφῷ μου χαὶ τῷ «Ανανίᾳ ἄρχοντι τῆς βηρὰ ἐν Ἱερουσα- 
τ΄ Ἄήμι, ὅτι αὐτὸς ἣν ὡς ἀνὴρ ἀληϑὴς χαὶ φοβούμενος τὸν ϑεὸν 
᾿ ὑπὲρ πολλούς, 8 χαὶ εἶπα αὐτοῖς Οὐκ ἀνοιγήσονται ττύλαι 

, Ἱερουσαλήμ, ἕως ἅμα τῷ ἡλίῳ... 

2. Απαπῖϊη, Απαποὶϊη {ἀν νανίᾳ. --- θαῦτρθ [αἰτιιβΆ 1618] τῆς βηρὰ 
» ἐν Ἱερουσαλήμ, νυ]ὶρ, ἄοπιιβ ἄθ Του βα]οτη᾽, --- ὙΔΙΥ 5. π|61π5] ὡς ἀνὴρ 

ἀληϑής, ὡς {6 }10. ---ὀ ἐταυ]αη} 3εόν, ἀπροπδι. --- υἵὰ1} ὑπέρ (Οοπρ].) 
οὔον παρών 8 ἀπ Ραΐοὶ υτγίππαὶ βαππο} ἕως ἅμα τῷ ἡλίῳ, 5ῖππη- 
ΒομᾶΒ55, ἈΌΟΙ ἔγοὶ; σὰ]ρὶ ἀπᾶ ΠΘΡΌΥ. (ἀϑαπθ δα ΟΔΙΟΥΘΠῚ 50]15᾽, 

ὅν 

κ 

Υ 



61" Κα] 6... 

Π 61 σούίβοηθ Κα]θηθυ ἦ, γὸμ ἀρ πΠ8 δαΐ ΘΠ Β6ῖ06 
Ἃἀ05. ΑἸΠΡΓΟΒΙΔΠΠΒ. Α οἷπ ὈγπΟ δύ οΚ δαθθνδηγὺ ἰδ, [ο]ρίθρ, 

16 δ185 [Πρρϑύγδιη ΟὈαΙΘο5 ΑἸ ΟβΙϑη Ὁ. 120. χὰ ΘΥΒΘΠΘη 

δῦ, ππηηϊ 0 1081 δα  α16. ΘΡΙ5061 δῃ ῬΉΙ]ΘΙηΟΠ ; Ζ Ι ΒΟ 6. Ὀ6]- 

θη 51π4 γἱϑν Ὀ]δύϊοι δαβρθίΆ 16, Ὑγ6 1006, π|ῖιθ Ἰοὺ χὰ 

ὈΟΥΘΟΠηΘη. ἰϑῦ, [ὮΓ 50] .55 ὑπαὶ ἘΠ ΘΥΒΟΒΥ  160π65 ὈΥΙΘίβ, 

5010 ΓΤ Ἃα΄ἷ60 2956 ἰδρθ ὙΟΙῚ 1. ἸΆΠΠΔΙ ὈΪ8 ΖῸΠ] 22. ΟΟΥΟΘΘΥ 
ταθτη Βδἰΐθη. Πδάθγοι οι] θαϊσθη. 5105). ΜΑΒΒΙΠΔΠΠ5 ΖΎΘΙΪΕΙ, 

Οὐ Ἃ6᾽ ΚΑΙΘΠάΘΙ 8116 τηοπϑίθ ἀπα πἰομῦ ΥὙἹΘΙΠΊΘΠΣ ΠῸ] 16 
Θηὐ δ θη μὰ 06, ἴῃ 6106 α16 σοαδο!ύπιβύαρθ Οὔ ΒΟΉ γηδι- 

ΤΥΤΘΥ ἤθ]θη. ΕὙΘΙΠΟἢ ἸηΠ58 Τη8 ΘΔΠΠΘΙΉΠηΘΙ, 6858 ΟΛΘΙ 80- 

ΒΟΠΤΘΙΠΘΙ 561Π6 Δ θοῦ ποῦ σνο]]θπαοῦ πᾶρ6, ἀθπη α16 56 1060, 

Ἃ16 δαΐ θη ΚαΙΘηαθῚ [ο]σὺ ὑπα ἃ ΘΓ (61 ἀθΟΘΙ ΌΘΙ γθὺ- 
ΖΘ ομπθὺ 561 πγϑαοῦθ, ἰϑὺ ἰθ0. 85 δὶ ἄθηη ἀθπ ΠΟΥΘΙη- 

ΘΙ γοΟΥΔ βοΘ ΠΘη 46 τηοηδὺ (61 31. ἰὰρ' πίοῃῦ ὈθΖθι ποὺ ἰδ, 

ῬοΙαΠῦ γ7ὸ] ΠῚ δα Θ᾽Π6ΠῚ ὙΘΥΒΘΉΘΗ. 

ΘΟΠΟΠ Οὐδ ΒΟ]ρΊ0η6 μαὺ θΘιηθΥ Κῦ, ἀδ55 416 τη Υ,, ἀθΥΘη 

σοαδομίηϊθθαρθ ΠΪΘῚ γϑυ οι μ ποὺ 5:π4, θη θ6 } ἀθη γΟ]ΚθΘ 
Ἃ4οΥ (ἀούθῃ. Δηρθἢγθη Οαθ᾽ αἀ06}} ἴῃ θη σορθπᾶθῃ (61 ἀπύθ θη 

Πόοπδϑῖι ἀθη ἰοα οΙ] θη; ΠῸΙ γ0η Ἃ6ΠῚ ἃροϑίθὶ ῬΠΠΠΡΡαΒ ΟἹ 
αἴθ 5. πος. Μδη βοῃ]!οοϑὺ ἀαγαῦβ 0] τηἱῦ τρομῦ, αἀἀ85 ΟΛΘΥῚ 

ΚΑΙΘΠ ΘΙ ἴῃ ΘΠΘΙ οαρομα ἃρροίαβϑυ 561. [ον] ΘΙ ΘΥΓΘ ΠΟΟΘὮ, 
(55 8.0 ἢ} 4οΥ ΚΑΙ ΔοΥ ἸΚ81}15 465 αὐόβθθῃ ( ῬΙΡΘΙ, 8115. 468 
τόβϑθη Κ]θη ἀδυϊαη ἀπὰ Οπβίθηνα δ], Βο]π 1808 ρ. 80) 
ππα 461 ἀ6Υ ΑΠΡΘΙΒδοῆβοη (ΡΊΡΟΙ, 16 Κα] οπαδηῖθη πα ΜΔ1- 
ῬΥΓΟΪΟρΡΊΘη 461 ΑΠΡΘΙΒδοηβοη, ΒΘ] 1862 ἢ. 82) ἄθη ροαδομῦ- 

Ὦ Ῥοῖ Καϊοπᾶθυ ψατὰ σιθυθὺ που ΒρΘρΘ θη νοι Μαὶ ἀπᾶ ΟΕ ΡΊΟτΘ 
ἴπ ΤΠΡΏΣ]α6. ρατίϊατι ᾿πθαϊαγατη βρθοΐπιοιι, Μϑαϊο]αμὶ 1819, ἀάμη ἴῃ 8116 
δοβαχηίδαθραθ θη. ἀ6Υ ρΟ ΒΟΠ θη. ἀδη κι ἅ]ου ΔΡΡΘαγαοκί, ἶ 



Ὅρι. Καϊοπάᾶθυ. 00ῦ 

ἰδέα ἀθ5. ἃροβίθ]8 Απάγθαβ, ἀθ5., ΘΟ ΚΘΏγΘΙΒ ἄἀθν ΚΙ μοπ᾽, 
ἁπΐ ἀθη ὃ. ΠΟΥΘΙΌΟΥ, ἄθη (65 ῬΆΝΠΡΡαΒ ἀᾶρορθη, χαβαχη- 

ΤΠ  Τηϊῦ θη (65 ᾿πρθυ ΙΔΟΟΡῚΒ, ἃ ἄθη 1. τηδὶ δηϑθύζθῃ. 
Βεοινοἣβ ἀθὺ βοπβέϊροι ἀθθυ]θ θυτπιηρ ἄθρου ἀϊθ ο Οὐ ΒΟ 6. τηδγ- 

ΟΥΤΟΥ ΥΘΥΥΘΙΒ6 ἴθ ἃ Κι, ΚΙ ΓΟ ΘΩρΘΒΟΙ Ομ θ ἀρ σο- 

τ ἸΒο θη ὙΟΙ ΚΟΥ ᾿. 871. 888. ἢ 

Ρτ' 5 ΡὶΖθ ἃπὰ (ὑπ βία] πχὰπαραὶσθ τη  γὑγ6 18} ΕὙ ΡΑΓΘΙ ΚΘΙΒ. 

ΞῚ ΕἸ ΕἸ ΞΊ 51 ΕἸ ΘΆΤΪΠΡῚ τηδυγίγθ ΡΐΖθ θἱ Ὑ γθκαπ ρᾶρδπ 8} Βαύνίῃ 1181; 
Αἰ ΚΚΊΘΒ]ΟΠ8 [1] 1χ085 ἃπὰ Οπύριπαδὶ σαθτδπη] Δ. 

"-- 

ΝΟ αν. ἔτασα {Ππ0]615.]. 

Καυβίαμπ᾽θίηδιβ Ρ᾽ 815 

9} Φ] 51 08] σἱ Ὁ] θαυ βαῖδιι5 δἰ Θ Καῦρ 88. 

τηϑυγίσ 6] ΜΆΒΒΙΩΔΠΠ ΤΑΔΥΥΤΘ, ΘΌΘΠΒΟ πηΐθη. ΕὟΡ ΔΥΘΙΚ615] αἴθ παπᾶ- 
Βο τ ΕὙΙΡΑΓΘΙΚΟΙΚοῖθ. ΘΊΟΒΟΥ ΕὙΙΡΆΓΘΙΪΚΒ ἰδύ βοπϑῦ ἀπροϊζαηηί. Ὀ118117] 
Ῥοιτηδηβιύ, στοὰ ὈΪΘΙθαΔη, 50 ὕρρδίγοιη, Ἤρθυμθ, υογρ]. 1 ΤῊ. ΤΥ͂, 15 Ῥαϊ 
ὈΠαΙθΙάδπ5 οἱ περιλειπόμενοι. Τιῦθ6 (6]ο55817) 51θιύ ἀδγῖπ οἰπθ πϑΌ θη ουτα 
χὰ σϑῃ]αῖθα, 4150, αἀπηϊπἰβύσυτα". δἰ κΚΚ]65)0 5. {Ὁ]181Ζ08] 5011 Ποίββθῃ., θ᾽ 
ΑἸ ροταοίποι (Κα. ΠΟ] 1506) Κίτομθ᾽ ; 10. ΠΘΠΤ6 ὙἹΘΙΠΊΘΩΥ ἄρῃ σοποίϊν θ87- 
ΕΥ ,ἀὰ5 ἀοι σοί Π]]ύοη Κίσομθ γουυσαππί᾽. 16 Αοία ϑαποίοχππι θυ] μέθῃ, 
ἀα85 Αἴ656 ἸηϑυΥΟΥ Ὑ0 61 ὙΘΙΪΟΙΡΟΙ ἴπ ἀπα τη ΙΠγοΥ Κίσοηθ νου θταηπί 
γπιγάθη, Νδαθδίτηθαῖτ] ἔθ} θ61 Οδϑερ]Ίοπθ. ἔτγυτηα {11]615] γὙθ9Γρ]. ζὰ ἡ 
Μο. ΧΥ͂, 42. Κυρίαπίοϊπαυ8] ἄἅϊθ Παπβομν ν ἸΚυιδίαπίοίπιθ. Τ)αυγβαΐδιβ 

δἰ ρ᾽βκαιιραι5)] ἀ16. Βδπάβομση Πδυσιβαῖιθ αἰριβκβ, Τοσοίμθιβ, ὈΪΒΟΠοΥ ἱπ 
Τγταβ, βίατ 8502 ππίοτ δυ]ῖαπ ἴῃ ΟΟΥΒΒΟΡΟ]5. ἴῃ ΤΉτΑΚΊΘΗ. 

Ἢ Ῥῖρ 40 πιᾶγίγγου σοῦ Βογοθᾶ τηδομίθ 10} 1606) πΙομύ ταύ ἤθη 
γἱοσΖὶρ Ἰπησίταιθη 1ἀθη ῆοῖτοι, ἄρτοι σοαδομίηϊ5 αἀ16 Αοία αποίοχιιπι Ζυτα 
1. βορύθιῃ θ᾽ ἔβθίθυπ, 



ΚΡ Αμάγη5. ἀρδιιβύδαδι8 

ΤΙΝ Ῥμυγρίθη; Μαββιπᾶπῃ [αϊγαιραυϊαῖ. ἃ] }Ἴαπθ ἴῃ} 80 ΟἹ,, Ὁρρβίχδπι,. 

ΤΣ ἀνδλννν!. 
Ξ. ἶ » ' ἐᾷ ν ἘΝ Ν ἱ Δ 7 ὟὟὙι ι εν ὯΝ 

6000 Ὅρι Καϊθπᾶορυ. ΣΈ ΤΣ ἀπ ΑΥΤΟΝ ἽῊ 

ἢ - 

ἢ Ν 

1 

.18ἃ 

10 

Ἰσ 

Ἰὰ 
16 ΕἸΠΡΡαι5. ἀρδιβίδι!β ᾿ῃ αἰ τπρα]αὶ 
ἼΩ 
ἾΖ 
ΠΗ 
ἽΡ Ρίχθ ἃ]βίαπθ ἴῃ Βαϊταυ)αὶ «πη. βδιηδηᾶ 

ἀρϑυβίμα]αι5)] ἴθ παπἀβομυ ἀραυβίαι]ιβ. Φαϊτγιρ]41] Μλσαροῃς ἐπ 

Ἡδεΐπθ; ἀϊ6 Βαπάβο!ν 41}Ίαπο ἴπΠθ6. ΔΛπάνιπηβ] Μαβϑιήδηα Απάταϊἠηθο, 
ὙΥΔΒΤΒΟ ΠΟΙ Π]10} τἱομθρ. ἀραιβύδι]!αι8} ἀϊθ Βαπαάβομυ ἀραιβύδαιιθ. Π 



5 ΕΎΥΒΕΙΕΝ 

ΕἸ] οἰ πρ., 

81. Τῖρ Βαμαἀβοῃυ. 

Ὀῖθ βορϑῃμᾶπηΐθ ΤΙ ΚΟΙ ΓΘ ἢ. αἰγαρρΘ]]0Π 5 θα] ΤΟΠΔΠΠΘΗ ἢ) 
βύθῦ ἃ δομθΐ πίομῦ Ζυβδηη τη ηρ θη θη Ὀ]δύϊοπ, σοη 

ἄρπθη ἔππηΐ, 1. ΠΠ. Υ. ὙΙ ὙΠ1, ἀθὲὺ ΑἸηριοβίδπῳ ἴῃ ΜδΙΪδπα, 

αἴθ ἀτοὶ ἄρδτισοη ΠῚ. ΠΥ. ΥΠῚ ἀοὺ γαϊοιαμπα ἴῃ ἔοι δηρθ- 

μῦτθη. ῖθ βπα βϑχῃ ! 10} τὺ Ἰαύθ᾽ Ίβοιθιι ὑθχύθ ἀθθυβ τ] 6- 
Ὀθπ, ὑπὰ χα ἀ16 ΜΑΙΙάπαου Ὀ]δἐίον (α. 147) τοῦ ἄθη δούθῃ 
ἀ65 ΟὉΠπΟΙ πη ΟΠ] ΟΘἀοπθη86, 16 γὐχηϊβομθη (Νο. 5150) τηἱῦ 
ἄρθηη Ετοπΐο. Αὐΐ Θἴπ6πὶ ΘΓ Ἰοὑχύθιθηῃ πὰῦ 510}. α16 ὈθΖΘΙΟΠ- 
πὰπρ ΓΡΘΓ 500}. ΘΟ θ8 8] ἀ(θ ὈΟΌΙΟ οὐ μα] θη. 1:6 Ια θη]- 

5086 50 1 σοηῦυῦ Ἃ6η) πθαηΐθῃ Δ απ ογὺ 8. 
16 οὐάπαπρ ἀΘ Β6] θη. οΥρὶθὺ 5100: 8115 ἋΘ᾽ ΥὙΟΙΠΘΗΪΌΪ]ΡΘ 

ἋΟΥ ἀαγῖπ οὐδαϊουίθη βύθ ]θὴ 465 «0Π8ηπο05. ὼ 85 δοιΐθ 
ὈΙαἰ, 445 α16 οΥ̓Κἰᾶσταπρ' νομ {{. ὙΠ]|, 44 --- ὅ2 οηὐμᾶ]0, ἀατῸ} 

ἀα5 ΖΔ }}]ΖΘΙ ΟΠ 6 6 -- ὅ 415 50} }1π|88 465 ΠηΠ}6 πη απδύθυ πιο ἃ. ἢ. 
(65. γἱθυχίσϑύθη Ὀ]αὐθο5. ὈΘΖθιομπϑὺ ἰϑῦ, 50 τ γαθ 5100} [1 ἀἃ5 
ΘᾺ Π286 ΜΚ 6ἷη. ὉΠηΐδηρ γὸη οὗνα πππᾶογῦ Ὀ] θυ οΥΡΘ ΘΠ. 

(Μαββιηδμη Ρ. ὅ7). «0646 (ΘΓ οΥ δ] θη θη 56 Ζθ ηπ β6᾽ῦθη 
ἰδῦ ἴῃ χυγοὶ ϑρα]ύθη ρϑύθι!ς, 1646 5ρα]ῦθ χἕμ]!ῦ Γἀη πα ΖυδηΖὶρ' 

26 1160. 16 Ζ0.] 6 πᾷ ΚύγΖΟΙ 415 ἴῃ θη θυ ρΘη σΟὐΙΒΟ ΘῈ 
Βα ἀβοι τ θη, Α15. ᾿πύθυραπμούϊοη. δ᾽πα ραμκὺ ἀπ ἀορρθὶ- 

Ραηκί νουγαηῦ, δ ββο γ6η 5114 οΘΎ 1586. ΔΌΒΟΠηΙ 6. ἜΤ] 

συῦββθοιθ, ΠΠΚΒ. ΠΘΌΘΠ ἀθ᾽ 260116 βίθῃθπαθ δηΐδηρΒ πο βία θ 6 ἢ 

ἢ Τ).85 ἀϊθ86 γον Μαδββιηᾶπη ΠΥ το πθ ὈΘΠΘΠΠιΠρ (ΒΙΚΘΙΓΘΙΠ5. -- 
ἑρμηνεία 1 Ο. ΧΙ, 10. ΧΙΥ͂, 26) γο]]κοιηπηθι Βα ρΙη55 δύ, τϊτὰᾷ 5108 
πιπέρι ΟΥ̓ Θῖβθη. ὟῸπ θη ουβίθῃ Πουαυβροῦογι, Μαὶ ππᾶ Οαβιἰβ]οπο, ὙὙ81 
ἄϊθ ΒΟ τ 4156 Ἡοτηἶ]α Ὀθζοίομποί ποχᾶθη; ἴ. Μογοῦ ρῆορρί 516 ππίρυ ἄθπη 
{{|61 ΦοΒδηποβου  ἄσηρ δηζυ γοπ. 



6008 ΒΚΘΊΓΘΙΉ5. 

Ὀθχθιομηθῦ, αἴθ Δηρο γύθη Ὀ1Ρ 6] βύθ θη ϑἰπα ἀυγοῖ Δη }- 

ΓΠΠΡΒΖΘΙΟΠΘΗ ΥΟ] 46 Ζ26116η ΠΘΙΥΟΙΡΘΒΟθΘη. 16 50 υ Ὁ 1δὺ 
ἔοϑῦ ἀπαὰ Και, [ΠΘ1Π1Ὸ}. 16ὐχὺ νἱθ] [80 Θ᾽ ]ΟΒΟΠΘΗ. 

8 2. Ὁϊ6 δυβρδῦθῃ. 

Ὀῖθθ6. Ὀυπομδϑυϊοκο τυχᾶθῃ χαθγθῦ ὑθι!οῖβα (ΥἹ, ὁ. ἃ) 
γοιδ θη Ποὺ ἴῃ {ΠΡΏ1]1Δ6 ραγύαμη ᾿πθαϊζδηλαμ ἴῃ ΑἸ γοϑἃ- 

ΗἾ5. ΡΠ Πρ 805. 15. ἃ0 ΑἸἼρΘΙΟ Μαῖο τϑρουύδιι ΒΡΘΟΙ 6 η 60Π- 
Ἰπποῦϊθ ΟἸΠ5 ΘἰαβΒάθηη ΜΔ] οὖ (ὑΔ70Ὸ}1 Οοὗδν! Οὐδ. ΠΟ Π86] 

οαϊΐαμη ΜραϊοΙαπὶ ΜΏΘΟΟΧΙΧ. Ῥαιδαΐ ππϑθυμϑητη 65. Μ885- 
Τη811 1π|Ὲ Δα γὰρθ 4685 ΚΤΌΟΠΡΙΏΖΘη ΜΑΧΊΙΠ18η. “70η ΒΔΙΘΙΉ, 

ΒΦ 106 Ὁ] ῦ6Ι ταῦ αὔθ! Ι ΒΟ οΥ ἀβουβούζαμπρ' ΠΟΥ ΔαβΖαρΘΌ θη. 
Πα5 ΘΙΡΘΌΠΪΒ ΒΘΙΠΟΙ [ὈΥΒΟΠαΠρΘη. ἰδὺ θη μδ]θη ἰπ 56 1Π6]; 

ΘΟ ΚΘΊΤΘΙΠΒ. αἰγαρ Θ᾽ ]]0 5 ρα] 71 Φο δπηθη, Αὐϑ]θοτηρ 465 ἰγδη- 

Θ6ΠῚ ΦΟΠ ΔΗ ἴῃ ΘΟὐΠΙΒΟΠΘΙ ΒρΙΔΘΠ6, Μύπομοη 1884. 1085 
ΟγΘΓΙθηβύγ 116 τ ας οὐ], π8ὸ ἀθη γουθοιϊομῦ, 1. ἄθῃ 

ΔΌαγαΟΚ ἀ65 ὑθχύθϑ 1ῃ οο ΒΟ 61, ἋΘΥ ΠΔΠαΒΟΉ ΤΙ 261] Θηρ οί θα 
ΘΠ ΡΟ 6 πᾶθι ΒΟ υὉ, ταϊύ Ια ΠΙ56 θη. Δηχηθυκαηρθη (ρ. 8---84), 

ΘΓ θη Ῥουϊο σίθη οὐ ΒΟ ὑθχὺ τὺ πΘὈΘηΒύΘ ΘΠ Θ᾽ 
Ἰα οι ΙΒ  ἀβρουβθύχαπρ' ἀπ δημ ΘΙ Κὰρ ΘΠ, 50 ηη. Θἰπ6 ΤῸ] 

γ0 ΠΟΥ ΒΟ Πρ Θη ΘΙ α16 ΠαΠἀΒο τ Ὁ, Ἰῃγθη πη], ἀ6ῃ 

γΘΙΆΒ56Ι, ἀἀ5 ΟὨχὶϑύθηθαμη ἀοΥ Οοὔθῃ, θμα 10 οἷπ τίο- 

Ρᾳοἢ πα οἷπθ ὑδίθ] τυἱῦ [Δ ΟΒΊΠη116. 
πίοι ἄθῃ 06] ΒοΙίγᾶσθ χὰ Τοχύθουϊομυραπρ ἀπᾶ. 

ΕΚ σαπρ 461 ΘΚΘΙΓΘΙη5, ΑἸΤΟΒΌαΤρ 1889, ΘΥΒΟΠ]Θη. 508 ΠΠη 
οἴπθ Θἰπρθῃθηἀθ ὈΘ ΘΙ] πηρ' 461 Μαββιηδηη ΒΟ 6 87 0610 γ0} 
ΠῦΡ6., ἀ16 γνἱ98 1] χὰχῃ γουβῦδ 1856. ΘΙ ΘἸΚΘΙ ΘΙ η5. ὈοΙρ ο ΤΡΘΠ. 

ἀπ δ ἄθπ 50Π]]τηϊηθη ΟΠ ΠΙΒ0 65 χυβίαπα 465 ὑθχίθϑ μἴη-ὶ 

ΘΘΎΊΘΒ6η ᾿αὺ. ούδηη Μαυγ6 (16 ΘἸΚΘΙΓΘΙΠΒ δ} ἴῃ 61 

{Π|185 νοῦ δοθῆ ὑπα 1ὅθ6. νοῦ ἄθιη ΟἸΟῦΒαῚ (ΠΟΙ ΖΡ 
1843) ἃρροάγιοκῦ, 80. 16 ἴῃ ΜΑβΒΙ Δ Πη5 Οὐ βομθη ρυϑ- 

ἀοηἰηηά! ον ὐαϊραγτῦ 1857. ἘΠη6 οὐποαΐθ ρα !ἀπρ' 46 πᾶηά- 
50} 11 ἀατῸ} ΤΠρρδύγομη ῬὈγδοθθα οἷπθ τῃθῃχίδο. ὈΘΙ Οὐ σ᾽θ 
τοχύροβία!ῦ (Βταρτηθπΐα Οοὐμίοα 5ο]θοία ἃᾷ ἤάθημ σα 
ΑΙΩΡΙΟΒΙ ΠΟΥ ΠῚ, ΟΔΙΌΪηΙ, γαὐόδηϊ, ΠΠΡ88 1186. 1861); [1 αἴθ 

οΥἸΠτιηρ πα ὈΘββοιαηρ ἃἀ05 ὑοχύθϑ παὺ 0600} 461 ΠΟΟἢ- 
γοΥἸθηθ Ἰηᾶπηη., ἴῃ ἴὈΪσῸ. 561 68. 411χὰ ἀπρβυ]] 6 Γοϑ μα] ὕθ 8. 
ἃ ἀοΥ ἀθου] ]θίουαπρ, πθηὶρ σφ Ιοἰθθού. 16 νἹθ] θη βο ἃς 
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ΒΚ ΘΒ. τ δρ09 

ἄδηῃ ἀθ5. ἰοχίθβ οὗδη σοϊορὲ πὰ ἴθγθ ΘΙ Παμρ φαμὶ ὑθ}} τὺ 

σἹ ΚΠ πὶ ΒΟ ΠΥ βῖπη. θοῦ χὰ Βᾶθθ ἰδὺ ἀἃ8. γϑγαϊθηϑὺ 
Α. ὙΠ μου (16 Ὀγαομβυϊοκο ἀθν Ξκοιγοῖμβ, Μαποιθη 1862). 
Τοάοον σοὺ ἀθυβοὶθθ ἴῃ βθίμθι ἀπαθυπηρθιι, π]θῖΠ0} ΔΗΒΙ ΟΕ ὗ 
ὨδΟἢ. Υἱῷ χὰ νοὶ. μά! ον πὰὺ αἴθ Κθι θη. ἃ} ἰὴ 

δίαησηβ {ΠΠ]Ὰ85., ἀθββθὴ ποθ ἃπἤαρθη ῬΥΟΙΌΒΒΟΥ Μοιυῦ 

Ἠθγπθ Ὀοβουρὺ παῦ, απ 6 ΘΘ ἀμ αΘΗ, 

8 8, Τηδα]ΐ απ σθοὸκ αἀοὺ βου υ{Ὁ. 

ὕπβθγ8 δοιὺ Ὀϊα ἴθ. σοι δτύθη ΘΙ ΠΟΥ ΔΒ] ΘρΊηρ' 68 ΟΠ ΔΠΠΘ8- 
ΘΥΔΙΡΘΙΪΙΠΙΒ ἃη. 88 ογβῦθ Ὀυπο ϑυοκΚ ΒΟ ]]1θϑϑῦ 5105 δὴ 

σπ. 1, 29 (ϑῖθιηθ, (5 ἰϑὺ αοἰνοβ Ἰδτητη, ᾿ΘΊΟΠ05 Ἃ0᾽Υ νο]ΐ 

βῦπαθ ἰτᾶσί). ΠῚΘ6 ζ ἃπίδηρ βίθῃβθμηθ Ῥβ]η806}10 ἀἸθηΐθ 
ἄθιι ὕρουραπρ ΠΙΘΥΖ ΔΠΖΙΡΆΠΠΘΗ ; ἰπῃ [Ο]σ θη αθη γα π80}- 

σον Θ56 1, ἀ885 α16 γὺὴ δηΐαπρ' σΘρ]δηΐθ ου]ϑαμηρ πα} ἀΌΤῸΝ 
ΟἸ τυ τπθηβομπθτάθπρ ἀπ ᾿Θηγἐ ρκοὶῦ ουγθιομὺ πθυάθη 
Κοπηΐθ. ἢ ΖυΊΒομθπ ἀἸθβθη πὰ ἄθηι [Ο]ροπᾶθῃ Ὀ]αὐΐθ, ἀδ8 
σι. 1Π, 8. 4. ὅ, ἀ8 σοϑρυᾶῶοῃ το ΝΙοοάθπηαθ, ου]δαϊογῦ, 

ΤΉ58. ΘἷΠ6 ΟἼΟΒΒΘ Ιἴσοκθ 861π. Εθ Ὀομδπαθὶῦ α105 Ὀϊαὐδ, ἴτὴ 

ΔΗΒΟΏ] 55 Ὧη αἴθ 5616 ἀθ05 Φομᾶπηθβ, αἴθ ομτιϑΠοηθ ὑδαΐθ 

ἰπ ἴπγοη χοὶ θοβίαπα θη, ἀ6Πὶ ἩΆΒΒΟΙ ἀπ ἄθιη ρθίἰϑὺ, 

αἴθ ἀοΥ ἀορρϑιπαίαν (65 δ18 161} ἀπα 56616 ὈΘϑ θη θη τη6ῃ- 

ΒΟΠΘη ΘηΐβΡΙΘΟμθη. Πὲ5 αὐ Ὀ]αιν Ὀορὶπηὺ τἱὖ {1π. ΠῚ, 
23. 34. Το χΖήθοκ, ἄθηῃ ἰοχὺ χὰ ου]δαΐοιμ, ἰδὲ ΒΟρΊΘΙοἢ. 

ἀθα ὁ} ἀδΥΠ Ζὰ ΘΙΚΘΠΠΘΙ, (888 6] γΘΙΆΒΒ6᾽ ἀθη σταπα 
Δηριθύ, 0588} ΠΟΥ Εγαηρο] δῦ Πϊηαβοῦχθθ, «0ΠΔΠΏΘ8 (67 

ἰδαΐου μὰ 06 ἀδηη815. ΠΟῸ πἰοηῦ ἴπὶ ΚΘΙΚΘΙ σΘ] ρθη. [τὴ 8ῃ- 
Β0Ώ] 586. Ὧἃη 4{Π. ΠΙ, 25 πιῖτὰ βοάδπη (88 ἡγ0860η (61 αἰ ὑθϑὑδ- 

τηθῃ Π1 0 Π 6 τοὶ ἰσπιρ᾽ (800 ΠΥ. Μοβ. ΧΙΧ), ἀοΥ ΟΠ ΠΘΙ ΒΟΉ Θ ἢ. 
ἀπ ἀ6Ὶ ΟΠ ΙΒ. ΠΟ Πθη απ ἀδιροὶοσί. Ζ.ΊΒοιθη ἀΐθβθιῃ ἀπά 
ἄθηη γίθγίθη Ὀ]α θθ ΚΠ ΠῚ οἰ πθ5 ἴθ ῃ]θη. Τιθύχίουθβ θη! 
ΠδΤΉ]1Ο ἀ16 οτ]δαΐουτπηρ χὰ 41. ΠΙ, 29 ---82, πόοροὶ δύο 

δα 26 φυγϊοκρορυ θη πὶχα; ΟΥ̓ ππύθιβο θα ΖΜ] ΒΟΠΘη. ΘΓ 

ῬΘΙΒΟΠ ὑπ ρτραϊρὺ 405 Ταπίοιβ ἀπᾶ ΟΠ δ01 γα ἀδγρθύδη. 

ἢ ὕτθοι ἀϊθ βίθ]αηρ ἀΐθβθα Ὀ]αίίθβ ἴῃ ἄθυ τοῖμθ Καππ τπᾶῃ, ἀα ἄοΧ 
ὙΕΥΪΆΒΒΟΥ ὕὐξεσβ ἃ 0} βοθοπ ὈΘΒΡΙΟΘΙΘΩ6 506116π ΠογαηΖίθῦ, ΖΘ [61]! 
βοῖπ; ἀοοἢ Ὑγε6185 100) Κοῖπθ ρδββοπᾶοσο ἀαΐάγ; γὙρ]. Μαββιπᾶππ Ρ. ὅθ. 
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Εἰ ΘΙΚΘΙ ΓΘ. 

Απὶ 50} 0588 Ὠρίθϑὺ 685 Β0ἋΔΠ, (165 ΖΘΌΡΏΪ ΠαῸΘ ΦοΟΠΆΠΠ65 
ὩΡΟΘΙΘοῦ, τὰ ἀθη σοὐθ]οβθῃ βὑγθῖν 4685. ΘΔ Ό6111ὰ5 ἀπᾶ Μᾶγ- 
6115 χὰ νου η0η, ἋἀΪ6 416 οἰημοὶῦ 465 γαΐουβ ὑπᾶ ἄθ5 

ΘΌΠΠ65. Ζὰ Ὀθῃδαρύθη παρίθῃ. 88 ἔπηΐδ6 ὈΙα δ οἱθὺ ἄθῃ 

ΘΟΙΠΠΙΘηὐα σὰ .Π|. Υ͂, 19 --- 28, ὙᾺΙ 8180 ἀΌΓΟΙ. οἴπθη ρτῦββθ- 
ΥΘῸΠ ΖΥΙΒΟΠΘΏΤΔΌΠΙ ὙΠ Υἱθυΐθῃ σϑύγθηπύ. [πὰ ΔΠΒΟΙ].85 ἃ Π 

1658 5061160 πΠΓΔ αἰθ γϑυβο]θἀθη ηϑὶῦ ἀ6Υ ὈθΙάθη ῬΘΙΒΟΠΘΗ 
ΠΔΟΠΟΘΊΘΒ6η πα 416 [ΘΛ (65. ΘῈ Ό6111π|8 θοΚαιηρθ; χὰ- 
ΘἼἸΘΙΟΝ ΔΌΘΙ ὙΠ αἴ6 ἀπίογοσἀπθπηρ (65 ΘΟΠΠ65. ἀπίρυ ἀ6Π 
γαῦοι ΒΘ ουρΘΠΟΌΘη, σουὺ δ0ἢ} α16 Καύμο] 8086 ἸΘητ6 4168 

ὁμοούσιον Ὀοϑυυίθη τῖτ. [88 5661ι8ὺ6. Ὀ]α δ, γοῖὰ ἔπέξοῃ 

γγΘηΐρ οηὐΐογηῦ, Ἰορὺ «Π|. Υ, 88 ----8ὃ8 δ8. ἘΠ γα δηρθρθ- 
Ὀθη, ΘΒ 881}0 πίθου ΟἸμγιθύαβ Ἃ65 Ταπ θυ ΠΟΘΏΙΉ815 οὐ η6: 

ΒΟ Δ Πηη σγοπμαθὺ 510 ΔΘ ὙΘΥΪΆΒΒΘΙ ΖῈΠ| ΖΘΕΡΊΉ 556, ἀἀ5 ΟἿ ΥΙΒ6 

ἰαΐθηῃ [Ὧν 1ἴῃπ ΔΌΪΘΘΘΙη ὑπὰ χὰ 46ΠῚ ΖΘΙΡΉΪΒΒ6 ἀ65 Υαΐθτϑ, 
ἀὯ5 [ὙΘΠῸΝ ἀ6η ἀπρ]αθθη ποῦ Ὀ6Ὶ 84116η πᾶ 06 ἀθουίπάθα 

Κὄππμθη. Εδβ 50 16 ϑϑύὺ τηϊῦ ΘΙ ΠΘΠΘΙ Δηγθάθ (781 μὰ βᾶΡτῸ 

Βγ6 ΥΔΑῚ βϑ..) ΝΈΟΝ ρογὄββουθι Ἰὔοκθ θηὐηδ]ὺ (88 516- 
Ὀθηΐο Ὀϊαϊύ α16 δαβίθστηρ χὰ .ΠΠ. ΥἹ, ὅ---18, γὸ αἷ16 5ρ61- 

Βιηρ ἀΟΥ [ἀπη!βοηα οΥχἂ!}] δῦ, σποθοὶ Θ᾽ 26 1η6 χᾶρρ ἄθῃ 
Ὀουοπύθη ἀογ ἀριροθη ονδηρθ] θη θη ]Θηηὐ 51π4. 85 δοηΐθ 
ὈΙαὐῦ μα] 1οἢ οὐ]δαίουῦ «1. Ὑ1], 44 ---δ2. 

Εαθὺ ἀρογα}} ἰϑὺ ἀα5 γϑυ Δ γθη 4685 ΔΙΒΙΘΟΌΥΒ 85, 455 

ΕΓ 802 [ὯΤ 5802 5611 61 γου]ᾶρθ ῬΟΘΡΙΟἢῦ ἀπα 56ῖπη6 οἱὐ᾽ ἃ15- 
ΓΒ] ΟΠ η ογου θυ πρθη ἀδῖᾶη Κηΐρ. ΜΙΙύαμίοι “ιθηῦ ΘΓ, 
16 οὐῶ πηΐ, Βόμοη {ΠΟΥ οΥκΙἄχθθ ϑθ!]θη, ΔΌΘΙη818 ΠΟΙΆ, 

πὶ 7ο. ἃ, Υ18, τΔΠ ΒΟΠΘΙ ΠΟ. ποῖ ΤΥ ἃ (Ππ. 1Π, 26). Αὐῇ 
ὈΠΡΌΒΟΒΙΟΚΙΘΥ ἃΠΟΥαΠππηρ ὈΘΥαΠὔ 416 ΖΥΘΙΤΔ]1σ 6 ὈΘΒΡΥΘΟΠΠΠρ' 

γοη 61. ΥἹ, 13 δυΐ ἀθχὰ βἰθρθηῦθη Ὀ]αὐθθ. [16 τ] ο ΠΟ] ηρ’ 
465 οἰναῖα Π Ὁ ὁ τὶ ἀθιηβθ] θη Οἱ πραηρΘ ἱπΠῈ}} ΡῚ8 ἀἂΡ δύ 
ἄοΥ ποι ]δυῆΐροι βομγοθαγῦ (08. γθ ἌΒΒΘΥΒ. ΘΗ ΒΡΥΘΟΠ ΘΠ. 

ὑὐθουρᾶπρθ Ζὰ Θἰ ποὺ ΠΘΊΘΠ χὰ ὈΘΒΡΙ ΘΟ πθη. 5061160 γγ61- 
ἄθη Ὀοϑοπάθι5 πϑπῇρ ἀυγοῖ ἱπὰ ΡῚΒ 40, ἱπὰ}} Ρ15. 1Δ1861} 

αἰραμαβ οὐθὺ οἷπθ ἅμη]10}}6 [ὈΥῚ.6] ρσοιηδομῦ, οἷὐ σϑηπρ ΔΌΘΙ 
[πρσὺ τὴὐ ἀΟΥ σὰ οὐ ΚΙ θη θη 506110. Θἷη ΠΘΈΘΙ, πίομῦ ἃη (88 
γΟΥΒΘΓΡΘΠΘΠ46 β Κη ΡΟ. ΔΌΒΟΠΗΙ  ἃπ, τῖθ ΠῚ ἃ. ΤΥ, ο. Υ,}. ἢ 
ΥΙ ὁ,.4Δ. Υ11 ἃ. 

"Ὁ 
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Τῶν (Βεϊϊτᾶσο Ρ. 3..8) θομασρύθι, ἀηβθῦθ Β Ὁ 86] 

πἰοιὲ θοδυϊηπις σουγθβθη ἀὰ5 ΦΟΠ ΠΗ Ἰβθυηρ ] πὶ, ΒΟΠ ΘΓ Ὲ 

οἴπθ ἃπ ΦοΠδΠΠ 65 510}. ΔΠΒΟΙ]ΘΒΒΘ μθ. ΘΥΔΠΡ] ΘΗ ΠΔΥΤΊΟΠΪΘ ΧῈ 

ΘΥΚΙάτθα : ἈΡΘΥ οἷπθ 50] 06. δῦ 65 πο σοροῦθη. 106. Β01}1088 

ἀϊθα ἀδγαιβ, ἀλ88 ἀὰ5 ΠῚ ἃ δηρσοίπηγίο οἰδαὺ ποῦ ἃπ5. {1}. 

1, 36 Δ]]οῖπ Θαὐπ ΟΠ ΠἼ6}}. ΒΟ ΘΥῚ 8118 ἀθη ΡΥ} 6] 5616 χὰ- 

Βα ΘΠ σ ϑ 6 }}Ὁ 5οὶ ἀπ 58. ΔῈ0 ἢ} δα ἄθηι 5ἰθθοθηύθη Ὀ]αὐὑθ 

οἰ μΖο]π6 χιβᾶζο τὶθ ἰμ} ΑἸ ΠΟΠΒ. 78} θΔγὰ, 78}. Ὁ. ἤβκδῃηι 

πὶ ἰοχίθ ἀθβ οἰϊαΐὶβ ὙΠ ἃ, ΘΌΘη80 ἋἀΟΥ ΔυβαγοΚ σΑΡΡΙ ἃ 
ΥἹΙἋ ἃ8 ἀπᾶάργθῃ θυ οὔθ Πουβύδηη θη. «{6Ππ60 506116 ΠῚ ἃ 
ἈΌΘΥ ἰδὺ ἀρθουπαπρὺ πἰοιξ ἄθιη «ΠΠ. θη ΠΟ Πη6Π., ΒΟ Πα ΘΙ 68 

ἰβὺ τὰ τϑϑοην]!]οηοη Μίύ. Π], 11, τἱὖῦ ΘΔ θη ψαβαύθῃ 

ὉΠῸ ΘΡΙΒΒαΠΡΘΙ; ΟΘΥ ὙΘΙΪΆΒΒΘΙ Πδὺ 5106, Ὑ1Θ0 ΤῊ] Β0Π ΘΙ ηὖ, 
5 ἄθπη σϑαδομύπ!58βθ. οἷν, σΟθΘῚ ᾿Πτηὴ α16 ὙΘΙΒΟΒΙ Θάθηθῃ 

ὨΒΒΌΠΟΘΠ ΖΙΒΔΙΠΠΘΠ ἤΌ586η. ΕΠΠΘΙ 50] ΟΠ ΘΠ ΓΘΙΩΪὨ]ΒΟΘΗΖ Τη8ρ᾽ 

ΔΌΟΝ σαραραα ὙΠῸ οηὐθίδιημηθη. ήαβ θη ζΖυϑαῦζ 1ΠῈ}} 
αἴμοπβ ἢ} Ὀᾶτπὰ ὙΠ Ὁ ρου, 850. νγθῖβθῃ 8105) ΔΗΘΘΥΘ 

ΟΥ̓ΚΙΌΤΟΥ ἀαγαῦί πἰη. ἀδ85 ὙΘΙΡΟΙ ἀπ ΚΙπάθι ποὺ ἴῃ (6. 

Ζ8}} ἀθὺ πη  αιβοηα ᾿μθΘρΥ 6 η γα θη; 8. 1. ΔΗ Κὰρ 2. 

ἃ. 580. Αὐῇδ!]θπου ἰϑῦὺ ἀον χιυβαύζ 718}. Ὁ. ἤβκαιη ἴπὶ οἰ αῦ 

ὙΠ ἃ; τνἱϑ]]θιοῦ ἰὰρσ ἀθὴ γι αβ86 1 ΠΙΘΥ 61η ἰπύθι ΡΟ ΘΓ 

ἰοχὺ 465 .. γου. ᾿αβ8 ΟΛΘΥ ὙϑυαθΒ6 1 416 ἀριὶρΘη ΘΥΔΠΡ6]1- 

ΒΟῇθη ὈΘΙΟ Θ Ὑ ΥΡΊ ἢ. ὑπαὶ ΖῈ οΥσάμσαηρ 465. ΟΠ ΠΟ ΒΟ θη 

Ὀοπαΐχίθ., ὑγ81 5601 παὐθ] 10} ; ΠΠ| ἢ βυᾶθὶ πὶ βδπᾶβοὶθ85 706 81- 

γἱβκαῖτη τἰδυγα μ᾽ ΠῚ 184} ἀδιρ ΘΙ] 5] ηὔθῖ πη ὈΓῸΚ]Δη ι8- 

ἀδπαα)]αῖπα σοῖϑὺ δυΐ Μο. Υ11, 8. 4 ἢΐη, πα σθηῃ 68 Π,Ὸ 

᾿ιοὶϑϑῦ, ἸΟΠΔΉΠ6Β ἸΥΘΙΡῸΒ ἀδαΡΘΙη Τηθι]Ἃ8, 80 ἰϑὺ 4165. 606η- 

(4115. θἴπθιη ἃπᾶάθυθη Ενδηρ ΘΙ 1πΔ ΘηὐΠΟΙΉΙη6η, ἄἀθπη ἴῃ ΦΠ}. 
γῖγαὰ ἀ16 Δα ΠΌΤ θυ ηρ᾽ ΖΓ Ὀα856. πἰοηῦ οὐνᾷπηῦ; ΥἹ, ἃ σῖτα 
οἷῃθ 8[6110 δὰ Μί. οἰδιτι; [ἃ ἰϑὺ Ἃ61 Δυβάγαιοις ρβα]]ὰ 8 

51 ΔῈ ὉΠ5 φηδὶ 7.68 8} συρὼ 85 ΒΡἢ. Υ, 2 θῃὐομηῦὺ; 

ΥἹΙ ὁ τηϊββΆ] 61 κοὸ 14} οθῦ. ουϊπηθγῦ δὴ ΗΘΌΥ. 1, 1. 

8 4, ῬοΥ. νου Ἄ 5561. 

θ16 ΘΚοιγθίηβ δῦ πιουῦ ἀβρουβοῦχῦ, βοπμάθυη ἴπ ΘΟ ΒΟΙΘΥ 
ΒΡΓΔΘΠΘ. γουΐαβοῦ; ΔΡΘῚ ΨΊΊΘΟΒΊΒΟ 6. ΘΟΙμΙηθηΐα 6. 51π4 ἀΔ}06] 

Ῥοπαΐχὺ πογάθῃ. 

89 ἢ 
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ΕΥβύθυ ΘΒ. βοῃθιηὖ 810} ΤΩ]Γ Δ5. ΡΤ ἢ6. ἀπ ἀδβίθ ]ὰηρ8- 

ΘΙΒ6 ΤηΪῦ ΖΙΘΙΊΠΟΠΘΙ 51 ΟΠΘ οἰ 2 ΘΙΡΘΡΘπ. ΘΙ ὙΘΙΆΒΒΘΙ 
γϑυ θη αθὺ δἷπθ ΔηΖΔ}] οΟὐΒΟΠΘΙ τϑάθυθίβθη, Αἴ6 510} ᾿γΘοΥ 

ἴτη ΟὙἸΘΟΒ ΒΟΉ θη ΠΟΘΙ ἰπὶ Τα ὐθ  ΠΙΒΟΉΘ ἢ πϑ ΟΠ γγοῖβθη Ιαβ8θη ἀπ 

ἀθηληϑοἢ ΔΟἿ ἴῃ α61 ΒΙ06] ποῦ νου Κοιηηθη, 8580 ἃπα βᾶπᾶ 
Ιαϊδὺ Πα. Υ ἃ, πὶ Ρ6 1415 ΤΥ ἅ, ἰὴ 8118] πΔ Δ] ΔΙ ΔΗ Π8 ΠῚ 

ΥΠ]Ι, ". Εν υμτθρϑὶπηᾶβδιρθ ραυ Οἱ ρΙ ΔΙ ΘΟ Β Οὔ Π6, Ὑ]6 

Π ἃ δηβᾶν ΡῖΖθ ἃμδβϑίαη γίϑᾶπαο, [Π ο {τὰρὶθαπαβ, ΥΠ| ἃ πὶ 

γα β] Δ ἀδ 8 (Υ9]. α16. ΔΗΙ ΘΙ ΚᾺΠΡ6η) ΚαΠΠ ΤηΔη ΜΙ ἴπ ἀθῃ 
Θρ βύθιη ἀθ5 Ῥαα]8, ΌΘΙ πἰοηῦ Ὀ6Ὶ οΥθοΙβοηθη. ἀπ 1αὖ6]- 
ΠΙΒΟΠ6η ΚΙΓΟΠΘηγ θυ ΔΠΔΙΟΡΊΘη ἤπᾶθη, ΘΡθπ80 ψϑηὶρ ΓΤ 
α16 οι Ὁ Π]σ θη πα! αηρ θη γοὸη ραυὐοἰρίθη ΤΥ, ἢ (1 ἴτδα- 
}1π8 1 5615 ἃ. 8. γγ.)}, ΥΠ7| ὁ ((ὰ βδμηηδὶ Παρϑηᾶδῃβ ἃ. 8. Ὑν.), 
ΟὟΘΙ γὸὺη φθηθίϊΐγοη {Π Ὁ. ὁ (26. ππίδαγνυθιβαπθ ᾿ πηϊβϑϑᾶθαθ 

ΔΙΠΔ17Ζ05 ΠΤΔΙΠ6]η): ΥΡ]. Δ Οἢ 16 Δηϑοο] 8 ΤΥ ἃ. Υ͂ ὁ. Ααο 
ἋοΥ ποι ]δπῆρθ 501], αἋ16 πᾶπῆρθηῃ τ]θαθυ πο] απρθη (ΥὙρ]. 1, Ὁ. 
Π ἃ. ΠῚ". ὁ. ΤΥ, ". 6), ἀ16 ἀπρθϑομίοκίθ δποσάπαπρ' ἴῃ ΥΠ ο. ἃ 
(θη) 106 θΟΒρυθομπηρ γοη 4}. ΥἹ, 18) Ἰάββθηὴ δαΐ οἰπθῃ ἴῃ 
Πὐογ ΒΟ ηθη Δι οιύθη ὈΠΘΙΪΆΠΤΘΠΘΙ, ΘΙΠθη ΑΙ ΒΟ ΘΠ 

ὙΘΙΆΒΒΘΙ ΒΟΠ]165Β6Π. 
Πᾶ55 ἀθιηβ6 1] 06 ρ ΘΟ 506 ΘΟΙηΠΘηὐα 6 ὙΟΙΘΘΙΘΡΘΗ 

ὨΔΡΘη., οΥὐρῚὺ 5100. ἃὰ8 [Ο]ρθη θη βίθ]]6Ὲ: ι 
Π ἃ. δὖ τ 15 ηᾶπη 8 πηῖ858- ΟὙΤΠΠ]ὰ8. χὰ {Ππ. ΠῚ, ὅ (Οοτ- 

5861 Καὶ γἱϑύϊπη ϑϑαῦ!ἀδηητηδ, ἀθταβ αἴθοπα, Ῥαίγαμη ἴῃ Εἶν. 

185. 51 γ 18] τα] 18 14} [οἰκὰ, Φ08. Απύγογρίαθ 1680. Ρ. 86) 
781} Δ ρδι Ρἷζθ ὡπδβίπη γίβαπᾶο, Ἐπειδὴ σύνθετόν τι χαὶ οὐχ 
ΔΗ ΑΓ ΡᾶΠ ΔΗΙΠΘΪπῸ, ἀαΡ}0 ἁπλοῦν χατὰ φύσιν ὃ ἄνϑρω- 
δαϊθιηῖθα, ἃπα βᾶπα μ1Ζ6 Ἰαἰδὺ πος, ἐχ δύο χεχερασμένος, αἱ-- 
78} ὕγοβ σαπδιηπίάα γα ]η8, σϑητοῦ δηλονότι σώματος καὶ 
βγοϑᾶ ὈΔ]ΟΡαπη ἀὰ ἀδαροίπαϊβ. ᾿ψυχῆς νοερᾶς, διπλῆς αὐτῷ 

ΒΆΓΘΉΒΠΔΙ, 8} βραΐύα τα 15 πρὸς ἀναγέννησιν ἐδέησε ϑερα- 
ΔΑΒ. Π]0 νᾶῦο 81} βᾶπᾶ ἃπα8.- 7“τδίας, συγγενῶς “τως ἐχούσης 
Ραμύαμ ΔΒΙηδη. πρὸς ἄμφω τῶν δεδηλωμένων" 

πνεύματι μὲν γὰρ ἁγιάζεται 
τοῦ ἀνϑρώπου τὸ πινεῦμα, ὕδατι 
δ᾽ ἀνάτταλιν ἡγιασμένῳ τὸ σῶμα. 

1Π| 0.6 νἱῦδοΡ Ρμἷχθ ππίϑαγγοι-  Αππππηοπίαβ (Οδύθπα Ρ. 104) 
886. Ἰηββδ ἀθ4 60. ἃ] Π81205 Πγα]- τὸ ὕδωρ τοῦ ῥαντισμοῦ τὸ ἔχον 
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προὶῃ ταϊαϊάα, ἀζρῸν ΚΑΙ ΠΟΠΒ᾽ σστοδὸν δαμάλεως καϑαρισμὸν 
ΒΑ τα Πηϊἀαῖζοβ αἰὰπὰ ὈΙΡατγ- ἐστοίει ἁμαρτημάτων καὶ τοὺς 
ϑοϊπαῖβ: δἰαυ ἢ Ρὰπ ΡῸ ἴῃ γαΐο αὐτὸ ἁφῆς νεχρᾶν ἐχάϑηρδ. 
γαὶγραπδη8 Ὠγαὶη 18} ᾿γϑ88ο- 
ῬῸπ δῖ γα ]]ὰὶ ταὶ αἰ  γ118-- 

πἰάράπθη, βγᾶϑυθ σοῦ Ρ8Ὴ8 

αἰαγτηϊῦοι. ΤΠ Δ 8. , 
ἱρ Τομδππθ5 ἰάτοϊσοβ ἀδαροῖπ τὸ δὲ Ἰωάννου βάπτισμα τοῖς 

τηθτῖ ἃ ἴ8}} πυϊββα 646 αῇοὺ βαὶπὶ γνησίως μετανοοῦσι καὶ τῶν 
ἴῃ] θα θα σαγαπα]απδηη σἃ- ἑχουσίων “ταρεῖχεν ἄφεσιν, τὸ 
Βαϊ μαϊδ, ἱν γαὰ}π5 ἀδαροὶηβ, δὲ τοῦ Χριστοῦ πάντων τῶν 

αὖ αἢοία ἐγανδασηΐθ, 18} ἴγτὰ- ἁμαρτημάτων, καὶ τενεῦμα ἅγιον 
αἹΟ γϑῖηβ ΔΠτἶπ8, 18}} ἔγὰρ]- παρεῖχε καὶ υἱοϑεσίας ἀξίαν. 
απ 8 ἴτὴ Ραΐθὶ βιη7]π5 μ᾽ πα δΔη- ᾿ 

ΘΆΓα]Ο5. γ ΑΙ ῬΑ] Πδ. 

Απ θοϊᾶθῃ 5θι θη, ἃ ἀ16 Βοῆοη ΜαβϑΙηΔΠη ΠΙΠ 168, 

ἤπαᾶοῦ δα] 6 π 0 θοΓΘΙ Πβυ πη πρ ΘΓ σΘαδηκοη ἀπᾷ οἷη- 

ΖΘΙΠΘΥ Δα γοκο βίαϊῦ, Οἤπηθ ἀδ58. ὯΠ Θἷπθ οἰρθη! ὁ 6. ἄθοι- 

βθύζιπρ σὰ ἀθηκθη ᾶγθ. ΒΘΥΘΙΒ6. ΘἾΠΘΙ 8010Π6η οἸδαθίθ 
ΡΘΥ Μαββιηδηη σοί πα θη σὰ ΠΔΌΘΗ: 

ΥΠ ἃ πἴ} δ δ] η5 ἃ1η5 ἃΚ 18} ΤΠθοάοταβ (Οδέθμα μ. 114) 
Απαγαΐαβ, 886ὶ 48} ἰϑὺ τηᾶσια ὅ ̓νδρέας ὁμοίως τῷ Φι- 
ΔΙΠ5. ΠΟΙ 5861] ΠΑΡΔΙΡ .6. Π]α]- λίσσππῳ ἐλέγχεται μηδὲν μέγα 

ῬᾶΠ8 ΔΙ ΖΘΙΠΔ 8 18} ὑγᾶηϑ φαντασϑείς, μηδὲν ἐπάξιον 
ἤβκαπβ, Δη]Οἶκο 5γ6 ΕἸ ΡΡυ8 τοῦ χυρίου φρονήσας, δὲ ὧν 
σαβακαᾶδ πὶ γαἰμηὺ τα 115. ππρ- ἐπήγαγεν ᾽.41λλὰ ταῦτα τί ἐστιν 
δπα8 ἢ" γαὶγρ᾽ 05. Δ Βα θΪ8. εἰς τοσούτους; 
ΔΠαβαρρ  ἼΔπα5, ῬΔΙΓῃ ΡΟΘΙ π8-᾿ 

ΔΙ αἰβαπαβ: ἀκοϑὶ βαύα ἢνὰ ἰδ, 
ἀπ 5γὰ τηϑηδρ 1 9 

ΑΡΘΙ Τηᾶρ 810) (Θ᾽ ὙΘΙΪΆΒΒΕΙ Ἃ(6Γ Οδύθπα ἀ6η δηΐδηρ 
4085 88 ΤἬΘΟΘΟΥΙ5 Δηρο γύρη ϑαῦχθϑ γογᾶπαογὺ πη Ζαϑᾶηι- 

ΤηΘησΘΖΟσΘη ὨΔΌΘΙ, ἘΠῚ 6΄η6 ΠΟΘ ΠΟΙηρ ἀΘΓ ὑθχύβίθ!] 6. χὰ 

ὙΘΥΤΊΘΙάΘη, 850 50ΠΠΠἸΠ6η 400} ἃ10}) (16 σγοῦύθ ΠῚ} ψαὶγ θ᾽ 408 
᾿διβαυθὶβ Πα ρα σο 88. ΠῸΓ ππρο ἢν χὰ μηδὲν ἐπάξιον τοῦ 
κυρίου φρονήσας ὑπᾶ ΔΟ ἈΒΌΔΙ πἰομῦ ρσοπᾶὰ χὰ ἐπήγαγεν 
(Δ ἀ1410}ἡ. Πρίογ 156 αἴ656 5[6116 αὐι8 ΤΊ) Θοσογινδ᾽ ϑογ]ογ θη Ήν 

σοηιθηΐαν οἰ οἴηιζίφο 9. ἀογ Οαἰόηα ογ]αϊξογο, οὐδ ηνέ (ον 

] 
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ϑ μοὶγοῖρηβ φιβαωηεηιθηέγ 7 ἢ. Μδβϑιθδππ (ρΡ. 81) γνϑυρ]θιομῦ 
ΔΌΘΙ [ΌΓΠΘΥ ΥἼΠ,, ἃ 14 ΔΗ ρΡαΙδη85. σδιηδααϊάα οϑαχηδῃ βαΐθὶ 

ἰ8 γὰϑ 88 ϑϑιηᾶ 5861 ἴῃ ΔΌΡΙδΙὶ .πΔ. 1616 αὐΐδῃϑ 126 [06148 
τηϊῦ ΤΠθοάοιτϑ χὰ Μύ. ΧΥ͂, 82 ἐχ δευτέρου ἐποίησεν ὃ σωτὴρ 
τὸ τοιοῦτο ϑαῦμα, οὐχ ἁπλῶς χαὶ ὡς ἔτυχεν, ἀλλ ἵνα γνῶ- 
μὲν τὴν δύναμιν τῆς ϑεότητος αὐτοῦ χαὶ δτι αὐτὸς ἣν ὃ 

ἐν τῇ ἐρήμῳ τεσσαράκοντα ἔτη τὸν Ἰσραὴλ δια- 
ϑρέψας; 80 Κῦπηθ ΠῸΓ ἀρ 5610 6 γΘΙΆΒ861᾽, ΟὈΘΠΘΙη Ὀθὶ ἰαδὺ 
σὍηΖ φοἸΘΙΟΠΟΙ οΘ] ρθη Ποῦ, 510η σ]ΘαΘΠΟ]θη. Ααοἢ βοπϑύ 
8011 Ἃ61 ΒρυΔοΠρ ΘΔ Οἢ ἀο ΘἸΚΘΙΓΘΙἢη5 ἀαϊῦ θαι 4065 ΤΠΘοαο- 
ΤΙΝ ΘΓ ΘΙ ὉΠ 6η, ἀπ Π1ΘΙ παὺ Μαββιηδηη Το ύ, Ὑ1ΘΊΟ] 

5616. ὈΘΊΘΙΒ6. ΖῸΠῚ [611 πηΖα] δ ΠΡ] 10} 5ἰηα, ἀθπῃ ἀ885 6] 
Ὀοϊάθη αἴ6Θ ποθ ἔτι], πϑβ]απαβ, [ΔΙ ΒΆΓΘΙΒ, δἰγσαροθ δύ, 

ὈΪ πϑιραὶ --- χύριος, σωτήρ, διδάσχαλος, εὐαγγελιστής, ξξ 
ἀνάγχης ΥΟΙΚΟΙΊΠΠΘΠ ΓΔ πἰθιηδη θη ἤθΘΥΖθιρθη., ἀα85 ἀΪθ 
ΘἸΚοΙ θη. οἷπθ ὥβρθιβθύζαπρ γὸὰ ΤΉΘΟΔΟΙΒ ΘΟΙΩΙηΘηὐαι 861. 
Ῥάρθρθη νγοὶδὺ ΝΜ βϑιηδηπ τηϊὺ τϑοὺ πἰπ δῦ θη δϑαῇ- 

σ0 ἢ ΘΘΌΤΘΙΟΝ γῸη ραβᾶκαηῃ, σαβδηΐβ ἐλέγχειν, ἔλεγχος ἴῃ 61 
ΘΟ ΚΟΙΓΘΙη5. ἀπα ἴῃ ἄθη Ὀυποκβϑυϊμοκοη ἀθ5 ΤΠ ΘΟΘΟΙΙΒ: 

ΤΥ ἃ ἀὰ σαβακδη 78} σαίαγ-[ἰ Οἱ. Ρ. 226 τῶν Σαβελλια- 
ἦδι ΡῸ αἴσπιάοῃ παῖδ 8380)411- νῶν τὴν δυσσέβειαν διελέγχει, 
ΤἸῖαπ5 18} Μδι ΚΑΙ Π]δὰ8 γρ]. Ρ. 198 εἰς ἔλεγχον τῆς τῶν 

ἹΜΠαρχελλιανῶν ἀσεβείας 
ΥΠΙ ἃ ἅὰ ραβαμίαι ἰαϊμαῖχθ., (δύ. Ρ. 442 εἰς ἕλεγχον τῆς 

ὉΠ56] θ᾽ η5, Υρ]. Υ Ὁ. ὙΠ ἃ. Υ1Π,}.) ἐκείνων ὑπερβαλλούσης κακίας. 

ΥΠ] ἃ. ΥΩ]. ποοῖ Ρ. 174. 211. 864. 840. 

ἢ, Ζὰ {π. ΥἹ, 1 1δὺ ἴπ ον Οαίοπα Ὁ. 172 ἂυ5 ῬΠΘοάοτιΒ Δ ΘΓ Ενύ: 
ἐχρῆν αὐτὸν (“ίλιππον) ἀκούσαντα Πόϑεν φάγουσιν οὕτοι; τῇ δυνά- 
μει τοῦ κυρίου ἀναϑεῖναι τὸ ὅλον. Νῦν δὲ “μηδὲν ἐπάξιον τῆς δυνά- 
μέως τοῦ κυρίου λογισάμενος, ταπεινὰ χαὺ ἀνϑρώπινα. διενοεῖτο φά- 

“σχὼν Ζιαχοσίων ϑηναρίων ἄρτοι οὐκ ἀρχοῦσιν αὐτοῖς, ἵνα ἕχαστος 

βραχύ τι λάβη. Ὥς παχύτερος οὖν τὴν νόησιν καὶ ἔτι βραδύτερος ἀπε- 
χρίϑη. οι ἄθπι, γγὰ8 410 ΞἸκθίσοίηβ ΠΟΥ ΡΘΥ δαρίθ, ἰδύ πη ὙΠῈΔ πὰ ἋΟΥ 
ΒΟΉ] 55. οὐ μα]ΐθη,, ᾿ᾶδν Β105ῃ5. τῷ ΤΠ ΘοάοΥ θ᾽ ὈΘημθυτιπρ Ὑογθὶπῖρθι 1 ἀδϑύ, 
ὙΘΗΠΠ τη8 Ο]ροπᾶθη οοὐ απ Κοπραπρ ΔΗΠΙΤητηῦ: ῬΒΙΠΙΡΡαΒ᾽ ἁηύνοτ ὈΘΥΤΪΘΒ. 
τηϑη 6] η 46. οΥἸκοπμὐΠ15. ἀ6Υ τηϑομὺ ἀθθ Πουτη (Τ Ἰθοάοτιι5). ΒΌ]οπ0 {116 ἀοΥ 
ἸΠοὶρ] Δα ΡΙρ κοι Κάτηθθ ρου μαιρὺ οἵΐ Ὅθ1Ὶ ἀθὴ Ἰπρθυη νοῦ, 8560108ι Β6ὶ 
Ῥούτγιιβ (5. πιθῖπθ ἃπτηθυκιηρ). Ναπ ὑχἱὺ ἀ16 ἈἸκοΙγθῖπθ οἷπ: Κοίπου ἱτᾶ 
οὐ μηῦ, ΟΟΥ 10 τηδοῃ 465 ἤουτη νΟἸ]ἸΚου πη. θυ καππύ Ὠδύύθ, πιθοῦ γὸπ 
Ῥοίχιι Παῦ, ΒΟ 61 8 γὺὴ ΛΗατθὰβ Ζοὶρὺ 5100}, (55 ἴῆπθη, ὙΠ0 ἄθχτα 
ῬΒΠΡΡαΒ, ἄϊθθθ οὐϊκοπηίπὶα ἀθρίθηρ. ἩΪοΡΑΙΒ ὙἄΤΘ 4180 Κοίη οἰπνγαπᾶ 
Ζ1. θη ΠΘὮΠΊθΠ. ἫΝ 
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Το ἔσθ ποῖ ΤΟ]σθη 65. Ὠΐηχα: 
ἢν πᾶπῆρ ουβοποὶπῦ οὶ Ὀοιάθη ἀὰ8 τοῦδ ΘΆΓΘΙΒΏΒ τες 

οἰχονομία γ9]. 1". ὁ. ΠῚ ἃ. ΤΥ ἃ. ἃ. ὙΠ1 ο ἀπὰ Οδίθπδ Ρ. 198. 
14. 380. 381. Πρ πολιτεία Ὧ65 Τ]θοάοΥι8. Θη βου ἴῃ 
ον ΞΘ Κοὶγθίηβ ἀϑιηθὺ (γρ]. Ερ. Π, 12): 

1 ἃ ΡΖ 'π σι!βα ἀϑιοί  Οαΐ. Ρ. 311 ἔνϑεος πολιτεία, 
Υ9}. 5018 αἰγαροθ])]οη8 πϑπιθίθ 1 ἃ ἀπ δύ. Ρ. 320. 889. 
854, 4172. 

ΕΘΥΠΟΥ Ζοίσθη [Ο]ροπθ δυδατοῖκο ΘΓ ΘΙ ΒΕ ΠΤ ΠΡ: 

Τ ἃ 5110ὰ σαγαϊ οὶ γἰβαπὰθ Οαΐ. Ρ. 207 αὐτός ἐστιν ἣ σοφία 
Π ἃ βᾶπᾶ ἱπρα Ὀτσσαπᾶδῃ ἴῃ Ρ. 215 ἡ εἰς οὐρανὸν ἄνοδος 

Ριπἀδηράτα]αὶ σα Ρ8. Υἱρ 
Το Ραΐαἢ νοὶ υἱρτὰ βαΐα σδάοθ! ν. 168 οὐδὲ γὰρ ἦν εὐτερεπτές 
Υ͂ ἃ. "ὶ ἀπάτῃ ῥβᾶπᾶ 1αϊϑὺ 5κοι 5 Ρ. 260 διὰ τοῦτο γὰρ καὶ ἄκρι- 
ὈΓΠΚ] 5. συγ ]8. Ὁ βῶς τῇ λέξει. ἐχρήσατο εἰπών 

ΤῸ να] πίπ)]α σι Ἰβικϑ γη, Ρ. 246 ἐξουσίᾳ ϑεὶϊχῇ 
ΤΠ ἃ ἀπ8 Ἰαἰβϑὶρ αἰβᾶπαβ νρ]. ρ. 818 πῶς ἂν ἐδίδαξε τοὺς 

ΤΥ ἃ ἱπὰἢ [15 [αἰβοῖρ ἱπ8] ἄλλους λέγων 
αἰρβαπα Νὰ 

ΤΙ ἃ υϑίαϊκηϊάα Ρᾶπᾶ - νἱρ αἷ-} ». 318 ὡς ἐγγύϑεν ἔδειξεν εἰπών 
Ῥᾶπαβ 

Υὰ Ραΐα αἰβᾶπο 6 8]]αἱ --- ρ. 288 τὸ δὲ ᾿Ενεβριμήσατο τῷ 
ὈΒΡΊΡΔΠ ΠΠ8 1186} . πνεύματι δηλοῖ τὸ ἕκούσιον 

ἱ τῆς γνώμης. 
γοπ Μαββιηδηῃ ᾿ἰϑὺ β0Π0η γϑυρ] θη ΥἹ, Ὁ 781η8 δὺκ 

τη Π 15 Κατ γϑυγᾶδη νοὶ γοα]απ 8 ἀπὰ Ρ. 818 ἀνϑρωτείναις 
ἐνταῦϑα καὶ ταπτεινοτέραις ἐχρήσατο λέξεσιν. 

Το οἰ πβυπηπηππρ χοὶρὺ 510}. ΓΟΥΠΟΥ ἴῃ ρου 586: σθᾶδη- 

Κοη, γῖθ ἀἄθπη ΤΠΘΟΘΟΥΙΒ, ΟΊ]. ΘΙ ΘἸΚΘΙΓΘΙΠ5, Ἃ85 ΖΘΙΡΉΒ 
ΟΟΥ τογΚο {τ ΟΠ τ βῦαβ θοίοηὐ ρ. 211 ξαυτὸν γιγνώσκειν τὸν 
πατέρα χαὶ ὑπ᾽ ἐχείνου αττεστάλϑαι διὰ τῶν ἔργων ἐδεί- 
χγνυεν, Υγ0]. 5... ΥἹ Ὁ. ο; δ! (ΘΓ Πϊηνγοῖβ δυΐ α16 1ἰϑὺ πᾶ 
ἄθη Ὀοίσιρ 4685 θα 818, πόσα 416 50] 550] σθυηρ 1 ἢ. ὁ 
σοραυῦ δῦ, (6810 πἰομῦ 6] ΤἬΘΟΔοΙΒ: Ρ. 238 ἐχεῖνος τὸν 
χπρῶτον ἀπατήσας ἄνϑρωπον, γρ]. ἡ. 239. 

ὙΥΙ6 ἀΘΥ γΘΓΆΒΒΟΙ ἀ6Υ ΒΚΟΙΓοῖη5. Ὑ] Ὁ, ἰοσὺ δ0} ΤῆΘο- 
ἋΟΥΒ. 561η 0 Δυβῆ γπηρσθη οὐ ΟἸγΙδῦο ἴῃ ἀθη τημπᾶ, γρΙρ]. 



6160 ΘΙΚΟΙΓΘΊΉ5. 

Ρ. 198. 209. 280. 260. 806. 386, ὑπὰ Μ|0 Π6η6 1, ἢΠγῦ ΘΓ 
βύθ! θη ἃ18 ΔΠΟΘΓΘῚ ΘΥΘΠΡΘΙΙΘη 81, 85. Ρ. 2106. 318. 519. 467. 

ἘΠ] ΟῊ ΡΟ] ΘΙ βίγθη θ6146 οθρθηῃ ΘΔ θ6111π5 ἀπ ΜΆΥΟΘΙ]ὰ8: 
ΤΥ, ἃ Ρο πὰ ἰπϑακδηδ γΘϑ. 

ἔγ8πὶ [ΟΠ8ΠΠη6 Πἰ ἴῃ ΡῚ5 βεΐδ]- 

ΠΘῚ οἱ {γΔ]}1Π5 τ ἸΚΊ] 61 σα κδη- 

Πἰ46α], αἰ ἀὰ σαὐαυ ]δη 78} 
τς βῬάβακαη ΡῸ ἴσααομ Παϊδὺ δὰ- 

᾿ ὈΔΙ Πα 184} ΜΑΙ ΚΑΙΠ]Παπ5, Ρδ 16] 
δἰπϑηδ, ΔΠΔΠΔΗΡΙἀθαθη αἸΡδη 

αὐΐαμ 18} 50πα. 

Υ ἃ Ρααβ! βᾶῃ ἴπϑ8ὸκ Καπ- 

η8415 Ρ1Ζ6 ΔηθΥ ΔΙ Ρ8Π6 411 26 ἰη 

(προορῶν τὴν τιτῶσιν τῶν ἀστί- 
στων ΤΊΘθοά. ρΡ. 318), οἱ σὰ- 

16 ]5] απ 51 Ὁ Ρϑιητηᾶ ὑνᾶ 

Δ Πἀναγ 0]. αὐὐη8 18} 5ΘΌΠΘΙΒ 
δηαΠαἰΐδη. 

ΥῸ 1Ρ πὰ δ΄ῃ8 18} 88 ϑ581η8 
γ651 δ ϑαὈΔΙΠ1δπ8. Ἰπϑϑῃςαὶ -- 
Ὠγαῖνγα 5ύο]8π 18} Π1 ϑύοϊδῃ 88 

Ρ] --7 "Ὶ ,ὕ 2 

Ῥ. 220 ὃχ τῶν ξδιρημξνων οὐ 
2 

μόνον τὴν ᾿Ιουδαίων ἀγνωμο- 
2 - - 

σύνην, ἀλλὰ πολλῷ μᾶλλον 
χαὶ τῶν Σαβελλιανῶν τὴν δυς- 

, τ - , 

σέβειαν διελέγχει, φανερῶς δύο 
χπυρόσωπα ξαυτοῦ τὲ χαὶ τοῦ 
πατρὸς εἰσηγούμενος. 

Ρ. 198 εἰς ἔλεγχον δὲ τῆς 
τῶν ἸΠαρχελλιανῶν ἀσεβείας 
καὶ τοῦτο ἐφϑέγξατο ἵνα δείξῃ 

ΒῚ - 

τὸν ἐξ οὐρανοῦ πρότερον Ὀντα 
ἘΝ 3 , 2 , 

υἱὸν ἀνϑρώπου ὀνομαζόμενον, 
[φ ν Ν »ο᾿ 2 ἢ ὍΣ Ὕ 

πως μὴ τὸ σῶμα αλλ᾽ ὃ ἄνει- 
. - ᾿᾿ 

ληφὼς τὸ σῶμα υἱὸς ἀνϑρώ- 
που γεγονὼς πιιστεύηται. 

Ρ. 810 τὸν δὲ λόγον τῆς δὲ- 
δασχαλίας οὐχ ἴδιον ἀλλὰ τοῦ 

2 ν᾿ πέμψαντος αὑτὸν “τατρὸς εἶναι 
εἰρηχὼς σαφῶς καὶ ἐχ τούτου 
τὸ διάφορον τῶν προσώτων 

φάη, ΤηΔ {661 ὃ 

ἃ: , 

ὑττέδειξεν. 

Αὐϑ αἸΘ656. ἀβρουοι ηβὑ πη θηρ ἴῃ σΟΥΘη, ΘΠ ΡΘΗ, 

σθάδηκοη πα ἸΘΏΥΘΗ --- ΤῊ ΘΟΘΟΥΒ. γᾶ ΘΙ ΠΊΡΘΥ ΑΥΤΔΠΘΥ --- 
ὙγΪΓ τη [Ο]ρΘγ ἀὐγίθη, 455 ἀθηη ὙΘΙΆΒΒΘΥ ἀΟΥ ΘἸΚΘΙ ΘΙ ἢ 8 
Αθ᾽ ΘΟΙ θη 465 ΤΉ ΘΟΘΟΙΙΒ. γοΥρ ]θσθη παὺ ππα γοὴ ἸΠΠη 
οἰΠτρ Ὀοπαΐχῦ ψογάθῃ δύ. 455 ΘΓ 1ππ φοιδάθχιι βουβοί 

806, Β0ῃθ᾽ηῦ ΤῊ Ὀ6Ὶ (Θ᾽ ἀΠγΟ]ΠἸΚΟΙΩΙΘΠ6 ἢ ἰθΘ ΘΙ ΒΟ Πρ’ 
461 οἰηχίσθη φΘΙ ΘΙ Πβδηηθη 506116. ποὺ ΘΠ ΒΟΠ ΘΙ]. ΑὍΟΝ 

“θίσθηῃ αἴθ Ὀυποπϑύυϊοιθ 465 ΤΠ ΘΟΔΟΙΒ. πἸΟΠὐβ. γ0Π 1661 ἀπ- 
ῬΘΠΒΟΙ ἔθ πθη Διβα Κϑυγθῖδο ἀπ ποίρτπρ τὰ ]ΘἀθΥ ΠΟ] ΠΡ, 
416 ἴῃ ἄοι Β]κο το πὴ 50 δι ΠὉ]]ο πα πουγου 0. ΕΌΥΠΟΥ Βυϊηπηὐ, 
ΥΥ]6 ὙΠ ΟΌΘΠ. ΒΔ Π ΘΠ, οἷπθ 506110 ἀρι ΘἸΚοΊ οἱ η5. Δα Π 6 η4 σα] 

ΘΟΙ θη (65. Οὐγν]]ὰ5. 06. Ογγ!]πθ ἀον Οδΐθηα ἰδὺ ΔΌΘΙ 
πἰομὺ 461 γ0 «6. Ἰβα ] θη, 61 380 5ύαγ}), βοη θυ ἀθ1 Ὀοἰτᾶπηΐθ. 
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ΘΥΖΟΙΒο οἵ σοῦ ΑἸθχαπατία, δα ἀθβθθ ΔΌΒΒΡΊΟΝ., 810 ἢ. ἃ 8 

Κοίζουίβομθα Βο τι οι αὔγ δ πὰ ἀΔ8. βου θη μΘἤγηθι, 510} 

ἀοΥ γουίαβϑου ἀθὺ Οαἴοπα ἴῃ βοῖπμου γουσθᾶθ οι, ὑπ ἀθΥ 

Θἴπθ ΘΟΙΠΘ ἢ Δ Ζιπὶ ΦΟΠΔΉΠ65 γνοτίαβϑὺ παὺ (ΤΊΒΟΠ πάοτυ 

Ν, Τ΄ οαϊο ΥἹΙ ρ. ΟΟἸΧ). ῬΊθβοὺ ΔΌΘῸῚ ταγὰ ἀπ 400 ρθ- 
θόγθι, Τ]θοάουτιβ γοη ἩδγδοΙθα βία 800 (ΔΜ αββιηδμη Ρ. 84). 
Ηαδὶ ἀδὺ γυϑυΐαβϑου ἀθὺ κοί γθῖηβ ἀθη ΘΟΙ την 465 ΟΥὙΤΙΠ]Ὲ85 

Βοπαϊχί, 580 Καπῃ αἴθα πἰοῦ 7Ὸ] ΥΟῸΥ ἋΟΛΟΥ τηϊδί6 ἀθ5 [π| 06 

Ἰδυ απ ουβ σΟΒοΠ ΘΠ 6 δοίη, ἀπ ΤΉ ΘΟΘΟΥΒ ἰδὺ ποὺ 5616 
οἰ προ 4161186 σθύσθϑθη. ΕὙΘΊΠΟΙ Ὀ]6Ι δύ Ἃ16 πηδρ] ΟΠ Κοὶύ, ἀ8858 

γε ὰβ απ ἃ ΤΉ ΘΟΘΟΥΒ. Ἰ6π 6} οΘαἀΔΠΚΘ ἢ 4115 ΘΙ ΠῚ ππα αἀ611- 
56] 06 πὴ ἅϊο θη ΠΟΥ Κ6 θη] μπὺ Πδἰζθη. ΘΙ ΑἸΩΙΠΟΒΪῚΒ (61 

Οδἴθπα ἰϑῦ πᾶὸ ΤΙΒΟΠπθηδοτ 1. 1. Ρ. ΟΟἸΙΧ ἀθὺ ἃϊύοθγθ, (61 

ΥΟΥ 380 ἴῃ Αἰοχαπαάσια Ἰθθύθ ὑπ αἃ16 ΘυδηρΘ] 105 ἴῃ 8}- 
ΒοΠηϊ 6. {6 1106. 

Παιηϊῦ τῦγαθ 5100}. ἀθηη 80} τηϊῦ ΘΙ ΠΙΡΘΟΙ ὙΥΔΠΥΒΟΠΘΙΗ- 

ΘΗ κοι α16. σοὶῖῦ ἀθΓ οηὐθίθμπθπρ ἋΘΥ ΘΙ ΚΘΙΓΘΙΒ ὈΘΒΕΠΙΏΤΉΘΗ ; 
μαῦ ἋΟΘΥ ὙΘΓΆΒΒΕΙ ἀΘΥΒΘΙ θη ἀρὰ ΟΥΤ]]ὰ5. γσὸμ ΑἸΘχϑη τ 

Βοππίχῦ, 80 ἰϑὺ αἷἰἴθ6 ὥκοίγοῖπβ {Ἰ πϑύθηϑ ἀπ 416 τη α65 

[πέξζθη ἸΔΠγππαουΐβ σΘΒΟΠΤΊΘΌΘη, 5160 ΚΠ 8180 'ΚΘΙΠ6581]5 
γα] ῆ]ὰ 86 1080 Ζθηὴ νου ΒΒ... ΠΌΘη. Ὑ]ΘΙΠΊΘὮΥ 81 Ὑα]Π]85 
ὈΠΡΟΙΠΡογβούζαπρ' νου μη θη, 818 16 ΘΚΘΙΓΘΙ 5 Θηὐβίαπα. 165 

ΘΙΡῚ δῦ 5100}. 8 ἋΟΥ ΠρΘΓΘΙ ΒΟ Πρ ΟΛΘΥ οἰδαῦθ τηϊὺ 61 
Οὐάοχ Ατροπίθηβ, 5. ζὶὶ ΥΠ. ὙΠ1|, υπα ὕδου αἷ6 ἀπρθαθα- 

ἰθηᾶθη ΔΡυ ΘΙ οππηρ θη χὰ ὙΠ ὁ. ἃ. ΥΠΠ1 ἃ. ἢ. Αποῇ α16 ἅβροι- 
βϑίζιιπο ΘΓ ΘρΙβί61η ἰὰρ ΥΟῸΓ, ΜΠΠ0Ὸ 85 1 ἃ Πη5] 88 58ῈΡ 

σαρα γουρ]] σΠ6η γηϊύ ΠΡ. Υ, 2 οὐ 6110, Ὑϑῃγβο θ᾽ ]10 ΔΌῸ ἢ 

Ἃ16 ἀοΥ Ῥβδίτηθη (1 ἃ) ὑπᾶ ἀθ᾽ Ὀὔομον Μοβὶβ (1Π ". ὁ). ἢ 8- 
σθσθῃ ἰϑύὺ ἀ16 ΔΠ ΠΟΙ ΚοΙῦ χίβόμθη ΗθΌγ. 1, 1 ὑπᾶ ΥἹ ὁ πὰῦ 
οἷπθ οηὐογηΐο: δθοῖ σὰ ΠῚ ο 80 Ηθθτ. ΓΧ, 18. 19 βοβνρ] 0ἢ 

Ὀοπαίχί, ψγογάθη, 5. 616 ΔΘ Καηρ' σὰ ἃ. 580. 

ΠΘῚ 5ΡΥΔΟΠσΘ ΓΟ Ἃἀ6Γ ΚΘΙΓΘΙΠ5. θοῦ σοπ θη Ὑ]- 

ἢ]45 ἴῃ ΘΓ ΔΠΘΠΔῸΠρ ΟΘΥΙΒΒΘΙ ΡΔΙΠΚ61η ἃ; ἅδου τ] ρΡδη 

γΟΓΡΊ. σὰ ΠΟ ἃ. ἢ. ὁ, δία ἰϑῦ ΠῚ ὁ δάγουθιαὶ ρθρτδαοῃῦ, δὐ 
Ρραρυϊού ,αθϑοῦ᾽ ΠῚ. Ὑ11010 ψοῦΐθ ΚΟΠΊΠΊΘΗ ΠῸΓ ΠΙΘΓ 

γΟΓ: ὙἹΡΓΙΒ, ΚΑΙΡῸ, γὰ}1ὰ, ταῦθ, Ῥγαθαθα]Ρ6ῖ, αἰαυ ττιβη]δη, 

ϑσαμγαίἾαη, νϑιγάδηῃβ, Ὀ4]Ρ]8η, σαᾶρργοὶ, ἋἀΟΙη8, ἈΓΘΙΠΘΙ, 

ὈΙΡΔΌΓΘΙΠ5, ὈΙΓΙΠΔΪΠ5, ΔΠΡΔΙ]ΟΙΚΚΟΙ, πἰαΚΊΆ 61, ππάτράδῃ, 



618 ΚΟ ΘΠ. 

ἀΠΔΠ ἀβαΚαΠ5, ὈΠΕΠαΒΟΚΒ, δηαϑαίδη,, ΤΠ 5 ΚΟ 5, αἱδγτηδι- 

δὶ, υπίλαγγοίβ, αΐαιυϑ ποῖ η8, δἰρακαπᾶθ, νοι γοἀοίηβ, ἰπ- 

ΠΙΠΊ8Π, 8Δ]ΔΠγ818, ὨγΔΡΔΓαΝ, δἰ πηγραγῃ. Πατγαῦΐ ᾿ἰϑὺ ἴγθὶ- 

ΠῸ 61 ἄθιη φϑυϊηρθη υὑπηΐαπρ (Θ᾽ σΟὐΒοΠθη ὈυπΟ δυο ΚΘ 
ΘηΪρ ποὺ χὰ ἸΘρθη; (06. ᾶβϑῦ 510}. ἴῃ οἰπίρθη {81160η π80Π}- 

ὙΘΙθ0η, αἀα85 γα]Π1α ΓΓ ἀθη Ροἰτοίϊοπαθη ὈΘοΥΠΠ πάρ 
δαΒαγ κα σορυϑπομίθ; ΓΤ ὉΒ] ΠΘΙΠ8. (Ζὰ 1 ἃ) Παὺ ΘΓ α8]88- 
56 1η8, [ἀαγραθ δ, ΓΥ 5011 ϑὐθηὺ 1 Τίτῃ. Π, 1. Π ΤΊιη. 1, 11 

τηοι] 8 π8, Γγ ὑγο  - ὑνο ἤθίπβ, [ἴν ὑγθ β]δη - τασυθυΊαμ, ΓὮ 

ΘΠΔΒΙΌΠ8 - σ ΒΔ Πγαη5 (Ὁ]. 1, 16. ΕἾΤ ὉΠΔΠΔΒΙΠΠΒ - ὈΠΡΆΒΔΙ - 

γΔΠη5, [ὯΤὀ Δ ΠΆ]6ΙῸ -- ΘΙ Δ] 6 1 Κὸ, [ὯΙ πἰαυγ 1006 -- 8] ΠΠΠΟΗ, 

ὰγ δἰ ἀΟΥη 618 -- σαν 61 η5, γαυρρα, [ἂν Γδατανίβαη (σὰ ὙΠΠ Ὁ) 

-αἰαγνίδαη. 165 Βρυιοηῦ ἸΏ ΘΓ η τηἱῦ ἀΔ , Ἃ8585 πἰοῃῦ 
γυ]ῆ14 α16 ΘΙ ΚΘ ΓΘ η5. νου αϑϑῦθ. 

8 Ὁ. Τοῖ Ζαβίαπα 465 ὑθσχύθϑ. 

γι ΠᾶΡΘη ΟΌΘΠ ΘΌΒΘΠΘη, ἀα88 ΠΊ8Π 5100 ἀ6η γρῖ- 

ἔΆΒΒΟΙ ΟΟΥ ΘἸΚΘΙΓΘΙΠΒ 815 ΘΙΠΘη ἰπ [ΠΡ ΘΙΔΙΊΒΟΠΘΥ Ῥτοαποῦο 
πἰοηῦ ρθη σθυγαηῦθη τηϑηπ ΖῈ ἀθηκθη δύ. [πᾶ65 τ τηδῃ 

1ῃτη 50 Πδγίβιηπ ἀπᾶ ἀροηκίδῃϊρ οῖῦ ἀ00 1) ΚΟΙμθβυγθρθ ΔΌΒΡΙΘ- 
ΟἤΘη Κῦππηθη, ἌΘΠΠ Τη28η 616 Ὀγπομδύυϊοκο 561 Π 68 ὙΘΙΚΘΒ ἴτὴ 

σΆΠΖ6 0 ὮΡΘΙ]ΠΙΟΌ. ΤΟΙ Θ᾽ 1600} 51π4 α1656106η. ἀυχοῖ ἀθη 

σΘαδηΚΘΉ]ΟΒΘα. ΔΌΒΟΠΓΘΙ ΘΙ ἴῃ ΒΘ. ὙΘΥΔΏΠ]ΟΒῦθΙη σαυβίαπαθ 

δα ὯΠ5 ρΘΚοιηηθη. Μ|ΙνΐῪτ!θ ΜΘ ηῖρ νοιβύδη 15. αἴ 6861 γ61- 
ἔπΠγ, χοὶσὺ σαπδομϑῦ 861Π6. ὈΠ5Ι Ηρ ἸηὐοΓραποίΐοθ. ὅ0. οἱὔ 
Δ ἴῃ ἄθη ὕρτῖρθθ σού θη ΒϑΠαἀβοη τ θη Ἃἴ6 Ζθ ἤθη 
ΒΙΠΗ Παρ σοϑοίχὺ 5πα, ΘΟ ΒΟΏΓΘΙΌΘΙ ἀοΥ ἸΚΘΙΓθίηΒ 1οἰδύθὺ 
ἀἀγη 85 ὉΠΡΊΔΆΡΠΟΙ6 ἢ), τ] 8 [Πρρϑυ 8. δαβραθθ, Π80ἢ 
ἄογ ἴθ ΠΙΘΙ ΟἰΟ 16, σὰ ΘΥΒΘΠΘη ᾿ἰϑύ. 0 ὑγθηηῦ ΘΓ 4848 8(]θ0- 
ΕΥ γΟΠ] ΠΟΙΠΘΩ ΠΠὈῸ ὃ, (465 φΌΠΟΟΝ γῸΠ β6Ι ΠΟΘ ΤΘΟΘΠΒ 

ΤΥ ἃ 19, ἀδ5. ϑ0}0)]θοῦ σοῖη γουθὰπιὶ Υ ὁ 1, ἀἃ8 ΟΠ ]θοῦ σοι 

γοΥθαα ἃ 1ὅ ἃ. 5.7. ΝΟ. 5: πηβιῦγο 6 Γ᾽ δύ οὐ α16 [!- 
5086. ΔΗ ΘΠΘαηρ 0ΘΥΓ ΟἼΌΒΒΘΠ, 81 ΤᾺΠ(Θ βύθῃΘΠα6 7 δηΐδηρΒ- 

Ῥυσμδίαρθοθη. ΠΟΙ. 5010. 6. γογάθη υἱθ] 8.0} (χη ψίρτη}) 416 

Ἢ Ῥοῖ ϑκοίσοϊῃβ. οἱ θη πη] 10} ἰδ αἴθ σου μοῦ Ὠἰμύου ρα Ρ, ἀμπᾶ 
{γαυΐα οἴποα ραποῖ σὰ βοίζθη. Ηΐϊθγνοη ἰδὺ Βοὶ ἔγαυΐα ΠῸΙ οἴπιηαὶ (1 Ὁ 1), 
Ῥοῖ ρᾺΡ ἀτοίπιαὶ (1 ἃ 7. Π ἃ 19. Υ ὁ 22) δΌΡΘΝΔΟΒΟΠ, 5. ρρδίγοσηβ. 
δα Ὁ, ἢ 
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οἰεἰγύθπ θ᾽ ΒΘ] βύθ 16. ΠΟΥ ΓΘ ΘΠΟΡΘΗ ; ΔΠ]6Ϊη οἷν ρθπηπρ δῦ 168 
ποὺ Ὀθουδο θοῦ, ΟὗΟΥ ΔΟΥ σ,ΌΒ86. ὈΠΟΙβίαρθο βύθῃῦ τηϊθῃ 

ἴπὶ οἰϊαὶ, τὶ ΤΥ̓́ἃ 10. Αποὴ πΔὸὴ ἄθιι οἰδαῦ ἰδὺ τη ΠΟΙ 18] 

οἷπ ΒΟΙΪΟΙΠΘΥ ὈαΘμδίαθθ σοβθύζῦ, ἈΡΘΥ ΟἾΠΘ. 8116 ΘΟΠΒΘΟΊΘΗΖ. 

ΝΌΟΝ Δα ΠΟ ΠΟΥ ἰϑδὺ 65, θη ἀδάθγοι ἀἃ5 Δα]ΘΟΥΝ ὙΟΠὶ 

ποθ (ΠΡ 9). ἀἃ5 οΟὐ]θοῦ οὔθ ϑιθ]θοῦ γοπὶ ὙΘΓΒΡΌΠΙ 
(1 ὁ 14. ΤΥ " ὅ. ΥῸ 19), αἴθ ἀρροβιθο. ὙῸΠῚ ΠΟΠΊΘΙ, (ΘΓ 

παπρίβαῦζ γοπὶ ΠΘΟΘηβϑαῦζθ ΘΘΙΊΒ5θη πΘγθη. Α1165 αἴθ08. γᾶν 
ΠῸΓ ΘἰΠΘΙ ΓΘΪΠ ΤΠΘΟΠΔΠἾΒΟἢ γΘΡΔΠγ ΘΠ θη ὩΡΒΟΠΥΘΙΌΘΥ πηῦρ’- 
ΠΟῃ. ἀοΥ ΓΣ ἄἀθῃ 5'πη ἄθββϑθῃ, 85 ΟΥΓΓ ΒΟΒΤΊ6 0, Κοίη γογϑυδπα- 

πἷβ παϊΐθ. ΑΒ 50 ΟΠ ΠΟΥ θουϑ σὺ 510} ΘΠ ὉΠΒΘῚ ΤΠ ΔΈΟΙ 

ἴπ ἄθη χα Β]γθιμ θη [6 Π]Θ ΠῚ, 16. βοίπθη ὑθχὺ νϑυτπιπϑία! θη ἀπᾶ 

ἀϊθ Ἠθυβίθπησ 0580] 00η Ζ1 ΟἶΠΟΙ ΒΟ Θγθη ΚΟ ΒΌΠθη δαΐ- 

σα 6. ΤηΔΟΠΘΗ. 
Ζὰ ΚΟΙΠΘΠῚ [ΘΠ]ΘΥ ὙὙ8] ἀΘΙΒ6106 ρΘΠΘΙΡΊΘΙ 818. χὰ 808- 

Ἰαββιηρσθη. ΤΙ] νγοῖβθ μαῦ ΘΓ 816 560] ϑὺ Ὀουιομερῦ: 80 Ὁ 
αἰπιτηρ β'αναιν] 205, ΤῸ ΘΓ σὺ Ρ χὰ Ρ ὕβθθιρ ΒΡ ΠΠΡΘη 

ὙὙὯ, σπῖθ ὙΠῸ παμίαγναία αὐαἠιγαθ]απδη8 0} τὰ Ζ ΤῊ, 
ππᾶ ΤΥ ἃ σαίαγ]απ 72α ἢ, σαβαΐανυ γοη 8ῃ σὰ ἃπ. 80. ϑβίθῃθῃ 

ἔθυποῦ Π ἃ πὶ, ΙΥ̓͂ ἃ ἴπ, Υ6 βεαῖῃη, ὙΠΠΔ8 άπ, Π ο μίυ- 
ἀδησαγά)α ὮΡΟΥ οὔδθυ ππίου θυ 26116θ. Ααὐΐῇ οἴποη θου] οἰ ρσ θη 
ΤΘΠΙΟΥ ρῆθσθη ΔΡΘΓ 'ἴῃ θη φροὐβοῃ θη. ΠΔΠαΒοΒυ θη τη]πΠ66- 

βίθηβ 1601] ΠΌΘΥΒΘΠΘΠΘ. Ζ ΚΟΙΏΙΠΘΠ. 80 παὺ θη β0Π0Π 

Τῦθ0 ογκαπηῦ, ἀ885 Υ " σϑδαϊι)]δη ἀδιβαη5 π8Ὸ σα ]Δ Πα ]η 
ἀδυβαηβ, Υ ἃ δΔηβαίδπα ΥὙ01 βᾶπἃ δι1366], υππὰ ὙΠ ἃ Βαῦ 

Ὀρρϑβίγοιη πὸ ὐαϊπη8 τ] Πρ δ΄ Π8 ογρϑηχύ. ΕἸΡΘΠΒ0 5ΙΟΘΠΘΥ 
ἰδὺ ΔΌΘῚ ΠῚ ἃ οἷπθ Ἰὔοκθ δηχαπθη 6, 616 16} τη ΔΗ 

γαΐο 184} Δτηδηὴ ὈΘΘΒΘΙ 8418 ὙΟΙΙΠΊΘΙ τηἱὺ γαῦο 18} ΔΏΙΊΔΗ, 
ἀδ5 οἷπθ σϑίζοσθ ἅπαρυμηρ πού τηϑοῆῦ, διβρο 10 σὰ 

Βᾶθθη οἹαιθθ. ΝΟ ἀ6Πη γοῦρᾶηρο Δ Ο]ΠΊΘΙΒ ΘΥρἅηΖ0 ἸΘἢ 
ΠΠ ἃ πϑυμβᾶπα απ, ΠῚ ἃ Ἡναβαῦ 5Κυ] 4641] τηδῖχᾶ υἱβαή, 
Ὸ ἰπ (ΘΙ γνουἹᾶρο γἱ᾽ϑᾶ σοϑίδπαθη ΠΆΌΘη τηᾶρ Ἐπ ἋΑΘΥ 
ΒΟΏΤΘΙΠΟΙ γὺΠὴ ἃ Ζ ἃ Προιβριδπρ, ΠΠ Ὁ ϑβυαοὶ πὶ, ΙΝ Ρ᾿ 
ἃηα ἔαρ πγδυ ποι, Υ ἃ φἰθὶΡ, Υ ἃ παβ]απαϑ ῥαη, ὙἼΠΙ| ἃ 2αἢ- 
τοὐ]απᾶβ. Παρορθι 806 ἴθ 1Π| ὁ πἰομὺ 1 ,βθῖη8., 80Π 61} 
ἀδαροῖπβ, ΠΙ "ἢ ἰάτοῖρσοπα, πἰομὺ ρα!αυθ]αϊπα παρ οϑοῦχθ. Αποἢ 
ΠΡ αὔγα πίοι ἔγα)}1Π8., 5ΟΠάΘΥη οὔνγᾶ Δ βΆΓΔΪ205 σαθδαΓ- 
Ραϊ5 6 Β]θη. 
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Η]ΘΙΠΘΥ σοηδηῦ [ΘΥΠ6Ὶ ΘΠ 6. 8η78}}1] γοῃ 506116η, α16 Ἰηδῃ 
ΒΘΙΠΘΙ ἀγχοῦ αἴθ Δηπδῆμηθ οὐ] τι Ππαὺ, ἀἋἃ5 δοίΐγθ ραγίϊοὶ- 
Ῥίαμῃ βίθμθ [γ ἀ85 σϑυθαη Πηϊΐαη. Αποῖ Ὀ61 γα] ῆ]α Παὺ 
Πη8 ἢ ΘΙΠΘΠ 50] ΟΠΘῚ ΘΘΌΓΔΙΙΟΙ ΔΠΡΌΠΟΙΏΠΠΘΠ, ππᾷ ἴῃ θη ἘΡΪὶ- 

Βύθ!η ταΐῦ ἴῃ ἀ6Ὶ δῦ ΟΘΥ ὙΘΥΤΟΥΤΘΠ6 ϑαύχρϑα οἵὐ ἀ6η ΔΗΒΟΠΘΙπ 

ΠΘΙΎΟΙ, 8415 561 αἸ65. ΟἋΛΟΥ [411]: 4116] η ἐγ ἀὰ5 (οὐΐδοιμθ πὔσαθῃ 

ΠΠΠ Β0]0ΠΘ 506 1160 ὈΘΥγΘΙβθη, πὸ οΟὐ ΒΟ Π65. Ῥαυθοῖρ φοτ θο ]- 

Β0Π6 1 ὙοΥθαη Πηϊδαπη Θηὐβργᾷσηθ. ΘΌ]ΟΠ6 οἹἱθῦ 68. οἰπῖρθ, 

ΔΌΘΥ 8160 Βπα 58.100 8ηᾶθῚ5 σὰ οΥκΙᾶγθη. 1 Ὁ. ΧΥ͂, 81 

(σαβυ]αηάδπη5 ἀπτοϑνήσχω) πιὰ ΟΥ̓ ἀθΘΥβθύζθυ οἰ ΠΙΆ ΟἿ, γῸΠ 
ἄθὴηὴ παῦϊη 06 τοῦθ ἀ61 δυο θυᾶ πα θυ Π ΘΘΌΓΔΙΙΟΙ, 

σοπιδοιὺ, ΠῸΟ. ΤΥ, 1. ΧΙ, 2. πᾶροπ Ἰαὐθί πῖβομθ ἀπ 6 116 οἷπ- 
σονκῦὺ, Μι|. ὙΠ], 14. ΧΧΥΤΙ͂Ι, ὅ8. 60]. ΤΥ, 2 ἰϑδὺ ἀθγὺ ἰοχὺ 

ΓΒ] γα ρου] οίοτυ. 16] θπῖρθη ϑ06110η, πὸ δα οἷπ Ρ81- 

ΟΡ οἷπ γουθαμι τὺ - ἢ [ο]σὺ (χὰ 78. ΧΙ, 81) νὶγὰ τηδῃ 
πο δ ὉΠΟΘΥ5 ὈΘΌΓΙΘΙ]6η. 415 ἀὯ5 Δηδ κοῦ «{π. ΥἹ, 456 γαζαῃ 

πὰ 88 βΠΔιΒ]8 5. αὖ αὐξπ 14 σᾶπη. ρον Μο. ΧΙΥ͂, 66 

γΘΙΡΊΘΙΟΠΘ 6 ΘΟΙΏΙΘΗἶΔΙ. 

Βραρηκῦ τη πὰπ, ψγὰβΒ 616 ΘΚΟΙΤΟΙΠ5 θαυ, αθη 

φαβίαμα (68 ἰοχίθθ, 850 ὙΠ Τπη8Π ΘΙΠΘΟΙ 850. πη 8} 10 6} 

ΔΠΉΔΉΙΏΘ 00 ΨΟΥΠΠΘΙΘΙη τηϊβίγϑα]θοῃ σθρθηϊ θοτ γθύθη. 80 

βύθῃῦ ΥἹ ὁ ΡῸ γϑίπομα σϑαγθύνα Ὁπδηαβακαηδ υἱϑδηᾶοπὰ οἃ- 

ΒΥ Κα β] απ αοπα 618 γϑυγ] δ Ἃ1η85 ἀομη ᾿ΔΙΓὔαθα οθαπὰν - 
Ἰλπάοπα ῥβαΐοὶ τ. 5. γ.; ΠΙΘΓ 8011 πᾶοὸὴ [06 ὑπ (Οἀθιΐηρ 
(δόμου Ζύβομσ. ἡ ρ. 4017) σαθαπαν)αηάοπμδ (88 γϑυθαμῃ ἢπηϊ- 
πη γουίγοίθῃ. 530 50ῃτγοι δύ ΚΘΙη Ὑϑ ΠΡ ΘΙ ΤΠΘΉΒ0Π, ΘΠΠ 

ΘΙ ἀΌΓΟΙ ΘΟ] Αβθαηρ οἰπῖσου θπο βία θη 16 ππκ] Ποῦ Ὀ6561- 

τρθη ΚΆΠΠ ; ΥἹΘΙΠΊΘῊΙ δῦ ΔΗ ΖΆΠΘΠΙΊΘΙ., (885 (ΘΓ σΘαΔΠΚΘΗΏ]Ο56 

ΔΌΞΟΒΥΘΙ ΘΙ 510}. ἀατοἢ α16 ΤΩΘΉΤΙΉ 815 νΟΥ ΠΟΥ ρησΘη6. ΘΠΘΌΠρ' 
ομὰ ὙΘΥ ΠΥΘΙ 1655 ἀ]65610 6. 8105). ἄθη γουρῦχῃ Πηϊδαιη (ρἃ- 
ΘΥΪΚῸΠ}]4Ππ4) ἃηχαᾶπρθη, οΘΥΔ 6 16 ΘΓ Π| ἃ ἀὰ ἀδαρθὶηδΐ5 
ΘΆΤΘἢΒΠα5, ΥΠΠ ὁ τη1} α ΓΘ] 5 Ῥυ ΙΓ Ιη5, ΕΥ̓ ἃ ΒΔ Ι]Π1δτι8 
784} ΜδυκΚΑΙΠαι5. ([τ Μη κΑΊ]1 85) ΒΟ ΠΥ], νρ]. δὰοι ὙΠ ὁ 
45 πυροπούχίθ 506. (ἀθιδ46. 850 Ὑϑι]ᾶ]} 65. 510η) ΠῚ ὁ, Μ7Ὸ 
πδ 5]. 45, ραβαι Πγὰ Π5., ρα ΒἸΚΘΙΤ]8Π 415, αἰ βαπαθ. πΘΡ 6 οἰπᾶπαθι 

βύθῃθη ὑπ ὙΟΌΠΠΘΥ τὺ τοῦ σαβίτοῖ τα, οΘ ΒΟ] θΘη Παῦ, 
πᾶ ΠΟΘ, νὸ γα γρᾶπάδηβ ὑπ πιαπαπάδηβ ἀὰ5 [ΘΠ] ΘΥΠαθ 

αἰαυ ιϑη]αηδη8 (1105 ὉΪΑΥ ΓΒ 16} οἰ ΠΟ] Ίθ580η, 1010 
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Ὀδτῖσθη 8.6 116} ἀἴθθοὺ αὐτὸ βπα ἀαγο χαβαῦ γ01 Υἶϑᾶῃ ΖῈ 
ΠοΙΪοπ : 80 μᾶρ6 ἴθ ΤῸ υἱὺ ΟΪΙΠΊΘΙ γνὰβ Καπηδηᾶβ, ΥΠ Ὁ 

ΔΙΆ ΚΌΤ ] απ ἀη8. γϑϑῖιμ, Υ ὁ Ἀθ6. πίοι ἀϑέδὶ Κη]α ἃ, ΒΟμθ.ἢ 
ἰδὲ πδοὴ ἰβ συροίηρί. ἴον ἀϊθὸ μᾶπῆρθ τπῃβομγθίθιηρ 68 
γοΥθαπὶ ἢηϊζαμη αὐτο}. γἰϑᾶη τὴϊῦ φᾶυ οἷν γοΥρ]. θυ πρ᾽ ἴῃ 

ΖΔΟΠΘΥΒ ἀίβοιν. Υ Ρ. 428. 
ΕϊηΖΘ]πμ6. Β]θθα. ἀπ Ῥαομβύα θη. βἰπὰ γομὶ ὩΌΒΟΠΓΘΙΌΘΙ' 

ἈΌΒΟΘΙΆΒΒΘΠ., ΌΘΙ πδοη γὰρ] Πϊησιρσοίίρυ; 11 ὁ ΡοϊμαΉ, 

ΥΌ γαυχβύυα, ΥἹ ἃ σαβολυρ, ΠΠ|Ὸ ἀδ8 1 γὙ0ὴ ΒΙΡΟΠΊΔΙΗ, 

ΤΥ ἢ ἀὰβ Ρὶ γοὴῃ ἱπράρτο, ΙΥ̓ ἃ ἀδ8 ἃ γοῃ 88, Υ ἃ οἷῃ 1 γθῃ 

ΑἸαὶ. ὙΠ ἀἃ5. 6 νοὴ αἰβδκαϊαπάθίη. Ὑομ 5 ] 166} 

οὗδν ἄθῃ πηθίϑῦθη ΠΘΥΔΌΒΡΘΌΘΙΝ 51πα θΥΠῸ. [Ὁ]σθηθ [ΘΏ]ΘΥ 

που καπηῦ ἀπα Ὀου]ομὐρὺ: ΤῸ σΆγΘἢ 8 (1. ρΆγ 6815), ΠΟ Ὁ τηᾶ 
το ΤΠ [ΠΤ Τηᾶηπὰ ἃ Ζ2ΘΙ]ΘΠΒΟΙ] 5886, ἀοΥ ἀθουπδαρὺ Ὑ]616 
ΓΘ ]ΟΥ γουυυβαοιὺ μαῦ, [11 αὶ ΤᾺΪΠ1Ζ61 ΓΙ ΤῊ] ΠΠ1Ζ6ὶ, ΠΥ ἃ 81η8]1- 

Βαϊ [Ὧν ἃἂπἃ δἰγραὶ, ΤΥ ἃ ἃ | Ρβαὶ [τ 8. δἰγραὶ, ΥΙ ἃ τηϊζηδῃ 

ἔν πϊησηᾶῃ,, Υ̓ ἃ ἰαἰ Κ] πα Ῥασϑηιῃ [γ ἰαὶκήαπδη Δηρᾶγα- 

μὰἢ. ΥΠῚΡ μὰ [ἅν Ρᾷῃ, ΥΠΠ1 0 δἰπῆση [Ὧν δἰπϑῆθη. 80 

ἀαΥ τη 510} 80} πἰοιὺ ὈοΘάθηκθοη 1 ὁ σδαρσργορίηῃ [τ σδδρ- 

γοὶπῃ, Υ Ὁ δἰπποῖπη [{1ἧ δἰποῖαμ, ΠΥ Ὁ Ὠνα]δπο0} [ ἢνδΓ- 

απο, Υ̓ ἃ πνδβδγϑιητηθ ἢ [ν Ὠγαβαγδιητηᾶ σὰ 5θῦζθῃ. Μ|ΕῈΡ 

ὙΟΙΙΠΊΘΥ 5ΟΠγΘΙθ6. ΘΟ 1 Ὁ ϑαπΊαθα [{ 14 081, ΠΠ ἃ γα 8 
ΤΥ γαϊηΐβ, Ὑ Ὁ σάβοκὶ ΕΓ σάβϑοκ, ΥἹ ἃ πϑιιβ]απ δη8 [1 Πδι5- 

ᾶπ. ΥἹ ἃ 5κι145 [Ὦγ βα]α, ΥἹ 811 ΕΓ 811]. Υ ἃ ἅπαθγθ 
1οῖ... τᾶ ἰπ (ἀπαπϊ)τηαῖ. 06. ἀγδαθηοβ 5. τὰ ΥἹΙ ἀ. 

ΒορυΘΙ ΠΊΟΠΟΥ γοῖθθ Παὺ 1600 ἢ (61 ΒΟΏΓΘΙΌΘΙ ΚΘ ΠΘΒΎΤΘΡΒ 
4]16ῖπ ἀαγο ΔαΒΙβθαΠροη ρσοϑῆπαϊοῦ. ὥθηθ πρίριηρ ΠΔΠΘ 

ϑἰθῃθπμθ ὙΟΤΓΘΥ ΟἹΘΙΟΠΘΥ ἃγὺ τηἱϊῦ οἸΘΙΟΠΟΙ ΘηΘἀαηρ χὰ Υ61- 

Β6Π6η, ᾿ἰϑύ 5000 ὈΘΒΡΙΌΟΠΘη. ΒΕ παῦ 50] ϑὺ ΠΟΟἢ [Ο]σΘπαθ 
ἔθ μ] ον Ὀουϊουϊοῦ: ΠΠ ἃ σα] παδπὶ [ϊ ἀδαρ]δπάδιῃ, [Υ̓ ὁ 
5 Αἰ, ΠΙΤηΪηἃ, Μ6Ο 81Γ, ΟἀΟΥ δηΐδηρ γ0ὺὴ 841], αἀυτοῃρθ- 
ΒυΟΠΘη δύ, Υ ἃ Π]οπάδηῃ [γ ἔγ]οάδη., γἱθ]]οοὺ ὙΠΠ ἃ 141- 

Ἰαϊπαῖ. ΑἸΙσοΙ θη ἃπουκαηηὺ 5:πα α16 (616. 1 Ὁ ῥγα}} [ὮΣ ἡ 

ΡΥΔ}], ΠῚ ὁ τηυσπαηάδηθ [Ὁ Ἰησπδπαδη8 (θΥβύθ 95 σου θιαϊρὺ 
Πὰν Ὀρρϑίγοιη), ΥἹ ὁ 'ππᾶ [ΠΥ 'ἱπᾶ. ΕΘΥΠΘΙ ἢδὺ ΨΟΠΠΊΘΙ τη 
τρομῦ φοβομτθῦ6η: Υ ἃ τηϊββδαῖβαῖπα [1 τ] ρα] βραῖϊπὰ, Υ᾽ ἃ 
ΒΚΌΪ]ΠΣ πὰ 8118] γοὶβ - δ παθαθτα 5απϑὰ ΟἽ 5. σαβὰ (]. σι) 

γΥἱβα πη σακαηπδη [ὮΓ σὶρ νἱϑαημάδη Καππδῃ, Υ] ὁ χηϊ588- 
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Ἰ6ῖκο ἔτ τηββα]οῖκβ. ἃ μᾶ086 ἴοἢ Ὁ αὐϊιπ [γ ἀὰ αἰξη, 
ΥἹ ὁ ἴΖ6 [ἅν ᾿ἰδϑὺ ροβϑθῦχί. δοη σοὶ γθι ΘΟΠΒΙ προ 5ἰπᾶ, 
ΔΌΒΒΘΙ αἀθη σΘ ΟΠΠ]Π]ΟΠΘη 1 Ὁ Ραϊαϊπθ, Υ11| ὁ Ῥὶχοὶ [γ᾿ 126, 

ὙΠ] ἃ Εαχοίϑαῖοὶ. ὙΠ ἢ νἱϑαπάϊη [γ γιβαπάθιη, ΠῚ Ὸ Νοῖκαῦ- 

ἄθπμβ, ΥΠ|ὸ ΝοιΚδιαδίγηαβ, ποοἢ ΔηΖα Ἴ γΘ ἢ ΖΥΓΘΙΤ Δ] ΙσῸ5 
ιπ Ὧ ἃ ἴῃ Ὁπαλαηπμὰη [ὮΙ ἃπαταμππη Π|8ἃ, ἀπᾶ [Ὧ πᾶ 

ΤΥ, υμᾶά υροκθηχὺ ΥΙἹ Ὁ Ραμα [τ βυαμύα; 8116 ἀτοὶ 506]- 

160 5:πἃ β0Π0η σὺ ῦθθ. ὈθΙο σύ. ΜῈΙ|ὺ γΟ]]ηΘΥ ΒΟΏγ ΘΙ ὈΘ 

10} Π| ἃ τ8 τηἸ558] 6: καίτη υἱδύϊμη [ τη] βθ θοῦ ἀπ ΠῚ ἢ 
7υἀ ᾽ν Βκαίτη αἰδιγϑηη θ᾽ τη [Ὦ πα, ]ΒΚοι; Τὸ Πᾶ06 ἰθἢ 
τηῖῦ Τιῦθ6 [ π (ΟΠ .ΘῚ π1) π8οὸὴ ΠΠ Ο. ΠΠ, 8 πρὶ σϑβθύχῃ. 

θυτοῖ ἀπηϑὑθ! ] αηρ (ἀΔαρ ΘΙ ἢ] 5ἰηὐὔθίηο [ΠΥ 51 θῖπὸ ἀδα- 
ῬΘΙΠ1Π1) μᾶ06 Ἰοῃ τηϊῤ ΟΠ ΘΥ 1Π| Ὁ Ροιϊοηθρί. ἘΠΡΘη50 ἰϑῦ, 

6ΠΗ Θ᾿ πομὺ τθ, ΠΥ Ὁ χὰ ΠΟΙθη, τὸ ΘΠ 5ΚΘΙΤΒ. γιβαπαθὶ 

ΖΌΙΩ. γΟΙΡΘη 88 ύΖθ σΘΖΟρΘη Π806. 

ΓΝ ἃ ϑβομοὶπῦ ἀθΥΓ ΔΌΒΟΒΥΘΙΡΟΙ ἃ ἀθη ὉῃρΊ] ΠΟ Π ΘΗ 

σΘαδΠΚΘη ὙΘΙΆ]16η Ζὰ 86 1Π ΘΙΠ6η [ΠΠ| ὈΠΥΘΙΒ Δ Πα ]]ΟΠ ΘΗ 
δῦ ἀαγοι οἰ με γταπρ 465 ἀαύϊνυβ ΦΌΒΟΙ αὔπ8. χὰ ὙΘΙΘΘΒΒΘΙΠ, 
0611 τη 16 δοοιδαύγθ 51:00 Π]Δ 5 5ΘΙΠΔΠΒ 11. 8. . Π6Ι, 80 
ἰϑὺ ΟΛΟΥ 5αὺζ ἴῃ Ὀθϑίοι οὐάππηρ. πα ]10}. τηθῖπθ ἰὸς ΠῚ ὁ 

ἀσγοῃ 416 ἅπαθηθηρ ΠΥ θη [Ὧ1 Ὑἱῦο} υθπϊρϑύθηβ ἀθ 1) 51ΠΠ6 
πο ἀδ5 το Προ σοίαπαθη σὰ ΠΔΌΘΗ. 

50. ρΊαιθα 160ῃ 6 ΠΥ ΚΘΙΓΘΙἢ5. οἷπθ ᾿ΘΒθαγ6 πἀπα νοιϑίδηα- 
Ἰοπ6 σοϑύα!ῦ ροσθῦθη σὰ Ππᾶῦθη ἀπα ΠοΙΐδ, ἀδ88 τηδῃ ἴθ Π 6 - 

πη πἰομί τηθ}γ α16 [6 0161] οἷπθθ σϑαδηϊθη]οβθη ΦΌΒΟΙ ΘΙ ΘΙ 8 
[ἅν , θογθο τ σίθ οἰσϑη χη] Κοιθθη ἡ Ἃ6᾽ σού ΒΟ Πθη ΒΡ. ΔΟΘΠΘ 

ΔαβοΘΌΘη χα. 
16 ἴῃ ἀθη δηηηθηαηρθη σου ηῦθα Δ ΚαγΖαμρθη ϑἰπα 

ΤοΙσοπᾶθ: Μ΄ --- ΜδββιηΔηη5 ΔαΒραθΘ γοη 1884, Μ᾽ -- χυγοὶθθ 
ΔαθσΆ 6 ἴῃ ἄθη Οοὐμίβομθη Θρυδο ἢ θη γἅ] θυ, [806 -- ωδθθ8. 
Βοιἐγᾶσο σὰν Τοχυθουιο ὐσαηρ πὰ ΕἸ Πἄγαηρ (6. ΤΥ ΚΘΙΓΘΙΠΒ, 
ΟἹ, -- ἀυθραθο γὸμ ΟΔΡοΙοηΐζ ὑπὰ Τιρο, ὕ -- Ὀρρβύχοχῃ, 

Υ -- γο]]ηθγ, Η -- ἤογμο, Οαΐοπᾶ -- ΟΟτἀ θα Οαΐθπα Ῥᾶ- 

ἔχαμη ΟὙδθοοσ μη ἴῃ ϑαπούπμη «“0Πδ πη θη, Απύγουρίαθ 1680, 
Τ6} ὈΘΙηΘΥ ΚΘ π00}}, ἀα85 αἴ Ἰοϑαγίθῃ ἀθὺ ΠΟΙ ΌΒΟΘΌΘΙ ἴῃ ΑΘΓ 

ΤΟΡῸ] πῸ1 ἀδηη ἀηρο σὺ 5 πα, ὙγΘηη 816 γ0 ΘΙ ΒΔμἀβο 

ΔΡΥγΘΙομοη. 16 ἃπι τᾶπᾶθ βίθῃθπάθηῃ χα μοι Ὀοχθίομπθη ἀἶθ 

Βοίΐθη ἴῃ Μαββιηδηη5 ΟΥβύθι ΔΌΒΟ Δ). 



ΝΙΚοΙ ΓΟ 5. αἰγαρο  ] ]0Π5 μα ΤΟΠ ΠΟΙ. 

5 

(ΟἸΡ τι μϊηιΐθα υἱαϊίοάα ἀπὰ ϑβυρθηβ ηναθθθ, αν ἃ Μ.". 8.81 

βαϊῃυαην 8ι)αῖ.) 8αοὶ ἐγαβ)αὶ αἴρβαιι βοἰαὶ σι. ἀπὸ ΘΉΡΑΝ 

πϑυαπατάδαάννη, β8αριαθα τρϑγιί)ωλ υαιννβιν, 8} 18. αἴ 

ἀδαβαιδ αἰαγιϑη βίαια. ἱππ} ΡΒ α81| ΟἝΠΊΔΙη8 8118]76 

πδΒ]αΠηΠ 45, 81141Ζ20. γαγδαγ  ]η5 ΔΓ ΠΥ ΔΙ] Δ, πἰ ἱθπᾶ πὶ 

ΘᾺ ΪΘΙΚΒ ὈΠΒΔΤαΪ ΘΙ θη, ἃς 5110 ρα ΠΓ61] γἱβαπαβ, οἱ, 

ΘΆΒΑΠΠ]ΔΠ5 51Κ [Δ ὉΠΒ ΠΌΠΒ] ῺΔ8 580} σᾶ, Ρ1Ζ085 1ηᾶ- 

παϑθά αἷβ σαν δαγ 6] πβ]ππθῖη. Ραΐα πὰ ραβαΠγᾶη45 [ΟΠ8η- 

(Πθὰ5 Ἃἀθ Θ0610 ρῬγοβροχὶῦ βΌρου ἢ]Π1οΒ Ποιηίπθαμη, αὐ 
γἱάθαῦ 51 θβϑὺ) 1 6] 65 δῦ ΤΘΟΌΪΤΘΠ5 ἀθαπ]. ΟἸΠ68 4166]1- 

παΥΘτιηὗ, 5111} 1ΠῈ 1165 ἴδ οῦ] ϑαπῦ, ἰδ] 16. 580 ΤΟΥ 8 ὁ601- 

ἀογπηΐ. ᾿πἀἸοῖππ). Ῥγορύίθγθα γϑηϊὺ ΟΟΙΏΙΠΗΪΒ. ΟἸΠΠΙΌΙη 58] γαίου, 

ΟἸΠΗἾππΠΔ φρθοοαία Δ] αἰ αυι158, αἱ ΠΟῸῚ ΔΘΑΆΔ]15 ΠΘ0 51111115 
ποβίγαθ ᾿πϑ{186, 564. ρ86. ᾿υϑυϊι ογαῦ, αὖ, ὑγ8 65 856 Ρ7Ὸ 

ΠΟΡὶ5. ΟὈΙ ΠΟΘ οὐ Ποβύϊδμη 460, Πα]ὰ8 ΤΠ] ΟΡΘΥΔΥΘὕμ 

14 Ζὰ δηΐδηρ οὐρἄηχί ὙΟ]]ΠΊΘΥ: ΡΒ ἃ5 Βἰτηΐπα υ]αῖθορΡ ἀπ ϑαπυτα 
ἸΠΆΠΠΘ ΒΔΙΏγΔΙ 5111, Ὀρρδίχοιη: οι 5. Βἰπηῖπα, ἀπδῆπαῖϊν ἃπδ ΒΌΠΙΠΒ 
τηδΏμ6 ἀπ βαϊπγδη 78 51141. Δ} 11] Υ Ἰάμυ}, πὸ ἜΡΗ. ΙΥ͂, 8 14} αἰα!}- 
Βαΐ. ίδιδ) 80 16 Βδπαβοιση, βίαπαϊ Μῆ, 51104] Υ 5100. υβ]υποῖη]} 
80 αἷ6 Παπαβοῦσ, Μ πραππθίη, 88 ΘΥ ἴπ αϑϑϑιποίη ἅπᾶάοτί, Ὗ υβ]διιβοθὶπ, 
Ραΐα] Υ Ραππα. 

14. Ῥβαὶπι ὅϑ, 8: Ὁ ϑεὸς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ διέχυψεν ἐπὶ τοὶς 
υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων, τοῦ ἰδεῖν εἰ ἔστε συνιῶν ἢ ἐχζητῶν τὸν ϑεόν. 
4 πάντες ἐξέκλιναν, ἅμα ἠχρειώϑησαν. πβγαπάϊᾳοάμπ] ᾿πἰγαπβιθν, τνῖθ 
Με. Υ͂, 42. 1 Τίμη. 1, 6; δένοιβ σα ρανδῃ]λη 50 σοργαιοηῦ. ρΆ581]8π45] 
ἜΡὮ, Ὗ, 2 αὐροῖῦ ε1κ β|10απ ἴΔῸΥ ἀπ8 Ὦπη5] 18} 581} ρα ἀὰ ἄδυπαὶ νοῦ- 
781, τρβ]υπθῖη} υρ]. 1.. Μοῦ ρ. 068 υπᾶ Μο. Χ, 45 ρίθαμ βαῖναϊα βοίμᾶ 

᾿ ΤΆῸΙ ταδπᾶραπβ ἰὰθπ (λύτρον). ϑοπδύὺ βίθῃί ἐγ λύτρωσις, ἀπολύτρωσις 
ὉΒ]Διιβθῖπβ ππᾶ {γαραιῃίΒ. Ραΐα)] σῖχαὰ ἄυχοῖ ἀϊ6 ἀρροβίίϊοπ Ρὸ - σ ΓΘ Βα. 
ΞΘΠΔΌΘΙ ὈΘδβίϊτητηΐ, 



624 ᾿ Βκοι τοίπβ 1 Ὁ. ὁ. ἼΝ 

Μη. 4,81 "1685, ΡῸ 861 ϑίδιιμδηδ, Παθδιἀἃ | γα ῖγ ΡΠ [γϑγη {τ ]}1Π ΘΟ ΥΘΉΒΠ, 
7}. 1, 29.110 5. Π]Ἃ] αὯΡ: 8αΐ 8ὦ ἐδέ υἱβγιδ σιρ8, 8αοὶ αὐ [γα- 

νανγ]έ ῥβί2ο5. ηιαραδοααϊδ. ταϑῃ θα βυθρααἢ 18} ἱππὰ ΤηδΠ8 

161Κ, γνϑ]ἀπΐη)α βαθαϊηθ 1 οὐ ἀἸβίταηητηδ, ρα] 5]. 8118 5 Ὁ8 

αἸΔΡαΪΔ8 ἃπαιηδὐαϊ, ἈΚ6Ὶ (γ88) Καππδη 15 ρβαῦθὶ ϑυδ] θ᾽ ΚΙ ]ηἃ, 
γι ἀπ πη] τηϑηα!]βδ 8108 πϑύδικηϊα, ΥΘ681] 184 πὶ βᾶπδΒ6 108 

ἰαβύδ 8, ογΙ Πὔθ] 8 ΘΔ ΘΉΒη5, ἃἰς ΠΔῸΡὰ] ρανϑαμ θα] Τ]ΔΠΠ6. 

σϑηϊδῦ. Βα η]αθα ἃὰκ αἰαθυϊαα ἴτᾶμπη ἀηδϑύοθίηδὶ 1} πϑὰΡ- 
Μ.5.88 Δ Π6 1 ἃ ἀϑ]αὐοπα]η [ τηϑηπδη 18} βΡδ ΙΓ Πρ οϑῃ γα] Πα 1 Π 

παἰαγσαρσραη ΔηΔΡΌΒη, βαΐαἢ γϑϑὶ νἱρτὰ Ρᾶΐα οϑαο}, οἱ ἔτγδυ])ᾶ 
αἰχμηδη 48. τηϑ αὶ οὐ] ΒΚ] 18} γϑ] ἢ] Ρᾶπ8 σαϊδαβ14 641 18} 

τϑαριηρυϊοπθιη. μοῸ ἱρὰ γἱάθηβ [ΟΠΔΠΠ65, 14 αποᾶ ρεοιῇ- 

Ρ οἰοπᾶάμμῃ  οὐϑὺ ἃ (ΟΠ Π0 ΘΟΠΒΙΠΠΠ1, γογ6 αἰχιὺ οοθ ΠΟ οϑί 

ΔΟΉΙ5 δὶ, αἱ] 001110 ροοοδύσχῃ τηὰπα]. ρούαϊδδοῦ ααϊάθηῃ θὐϊδχη 

5116 ΠΟΙΉΪΠΪΒ. ΘΟΙΡΟΙΘ, ρούοϑυύαϊθ ὑδηὐαμημηοᾶο αἰνγὶπᾶ, 801}610 

ΟΙΊΠΘΒ ΘΧ αἸΔ0011 ἀοχμϊπαύομθ, 864. βοιθραῦ ἐαύασαιη [Ἐ1886, 

αὖ 811 ροὐοϑίαϊθθ υἱγύα 8 πθοθϑϑιύαβ ΧὨ] ΘΓ Θῦα ΠΘα 6 δη- 

ΡΠ. Βθυγαγθῦαν ᾿αβυ 8.6. ΘΟΠΒΙΠ] απ, 8504 πϑοθϑϑιύδύθ οἴ θοϊβδθῦ 
ΠΟΙ Ϊηπτη ΒΔ] γαύϊοπθπι. ρτοΐθοῦο θηΐμη ἀἸΔΌΟ]Ο ἃ 1ῃ]{10 ΠῸῚ 

6 φοροπίθ 8568 ἀθοϊρίθηΐθ [ ΠΟΙ ΠΘ1η οὗ ΡΘῚ πηθπαδοίαπι ἱποϊϊαπῦθ 

δ ὑγδηθρυθαϊθηάδμη Ιθρθιη, ποὺ ἐπϊδϑοὺ οομύγα δὸ ἀθοθθδῦ, 

ἀοχηΐπαπι γϑηϊθπίθμῃμ Υἱ αἰγίπᾶ ἃδὺ ροϊοϑυδθθ ΠῚ 801γ618 οὖ 
------- 

Ὁ. φυ}8] Υ φΌΡ[5, να8 υἱϑι]ϑιομὺ 0 6Γ8}1 ΠθυΖαβύθ! θη 1ϑ, 5. ΗΘ Ύτθ 
(5. ἀ8ρ.} ». 418, αἰηϊπηρ ἔγανδαγμ] ΡΒ ἐγαναυσηῦ ἔθου ἄθυ Ζ6 116. βαύαϊποι]} 
416 Βαμα βομυ νι Ραΐαϊπθ. γὰβ Κυππαμ8)] 850 Ὗ, 16 παπάβομτι ! Καππδηβ. 
Ἶδπι πὶ βαπαβοὶ 5] Υ͂ 18} οἱ βαπαβϑὶ 8 πὶ. ἐαβίαϊ 44] Υ αβίαϊ 464]. βΥΘ 518] 

80 Μ, Η, [,; φᾶτθηβ ἃ. ἢ, ρᾶγθιβη αἴθ παηἀβο γι, δαη78}08} 580 Υ͂, αἴθ 

ΒΔ πη ἀΒο ΒΥ 1αὈαὶ. ὁ ραμγαί)απαϊη} 80. ἀϊθ παμάβομνην, Μ ραμγοι)απαϊα 
(ἀτομοη), Υ σαναρ]απαϊη. ἃπᾶραβη} Υ ἀπᾶθιιϑη ΡΒ ]8. 

Ὁ, 581] 5". 1, 29 ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ ϑεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν 

τοῦ χόσμου. ἀποιπαμίαι] γρ]. ΠΟ. ΧΙῚ, 10 ᾿π ἀπδιηδμίτη ἐν ὕβρεσιν, 

δπΔΙη Δ 78} --- ὑβρίζειν, ἀδικεῖν, αἰ8ὸ , ἀθογπιῦθρ9 ΒΘ ΔΙ θυ υβομα ρ᾽, ς 

ἰαβίαϊ ] ἰδὲ Ῥαυγίλοῖρ, υϑϑδὶ ἰδ Ζζὰ θγρᾷπζθη, 8150 τηι85. ΡΆΤΘΏΒΙΒ ΒΘΒΟΏχΙθ- 

Ῥθη ψϑγάθη, Ὀρρβδίγοπι θη]. ράγθμβη θοὶ πὰ ἀρηϊκύ 5101} ἃ18. Βα 7θοί 

γοη ἰαδίαϊᾶα (ρταθίοτ. ἀ06) ΟἸἈτίβίαβ ; ἄδππη πιϊβδύθ πούνγθπαϊρ' ἄθι ΟΠ] ΠΟΙΙΥ 

Βίθ θη. 6. ρβαμγαίαπαϊη} γρ]. ᾿ναββοὶ, ᾿ναββᾶθα ὑπᾶ ἰαύ. 7) ΔΟΌΘΙΘ δὰ 

οταἀο! οι’, βΡαία »8ᾷ0}0} γρῖ. δὰ δ. Χ, 11 Ραΐία ρϑιηθ}}}. 



ΒΙΚοϊγοῖηβ 1 ὁ. ἃ. 02 Ὁ 

Ὠδαβαὶ ἀὰ σαρσιαθὶῃ σαγαπαϊἀοαϊ;: πὶ ἀκ Ραμίθαι ΡῬὰὰ ἴῃ 

σαγα  ἰοῖηβ σαδσσνθὶη πἰαγραροδι ΡῸ ἴδαγα ἢ τι8. ἃπαβίοαοὶ- 
παὶ σατγαϊάοη σα ΘΒ ὃ σα 00 πὰ ὙὰΒ Τηλ]8. ῬΔΠ8 ΒΥΘΒΔΙΏΙηἃ 

ἢ Πὰς αἰ πα] απάδηβ αἰ θαϊαὰ ἀπ αἰαιραρραηῃ Δ θ8η. ΘῚΡ8, 
Ραπχυΐ αἰϊτα βυθβαιημηὰ Υ1]}ῃ0|ὖ σα ββᾶη8 γαΙΓΡΠ ΠΔΒ] ΠΑ ῚΒ 
Ἰαϊβοὶπαὶ | 78} {τα κα ππᾶῃ ἀη86]6η ΡῚ8. ΤῸ. 15 ἀϑ]αὐο μα μ5, 10 ἃ Μ.Ρ.6. 88 

ΒΌΠΪΟΒ Καὶ ἀὰ αἰγδαπαβύο θη Ρ1Ζ20 ἴῃ ρτρὰ παϑπηχθῦθ 

σαϑαίἼαῃ. πὰ} ΡΒ πὰ 18}} ΟΙΪΚ τηδὴ8. ὩΔΠΟΠδΏ., 6ἱ Δ Ιβα ΓΟ 8 

ΠΡ γαϊγβθαὶ Ρῖχοβ ἀὰ σὰβρὰ ραγαϊ οὶ η8. δνὰ ἃὰκ βἰπαα, ἀὰ 

σϑ] οἴκοι βοϊηαὶ [το θῖπ, 18} Ἰηδπ8 αἰϊνα ΘΆ]ΔΡῸΠη Ὑϑαγ δ 

7 ναυγβύγαμι 781} 5011 γαῖ θᾶ αἰναρο 6]]0η8 πϑιηθῦθ. 10 ἴῃ 

ΡΙΖοὶ πὰ υἱδοαϊβ σαδρονοὶ πὶ Ραῤαϊη σανδη 6181. .. 

πθϑορϑβϑιίαϊθ δ ριθίαϊθθηι. ΘΟΠΥΘυῦΘΓΘ : ΠΟΠΠΘ ΘΠ] ὙἹαΘΓΘΟΕΙ 

ἔπη ἰπ ᾿πϑύϊ ἃ οχίουαθηᾶα ὑγᾶηθρτθαῖ {Ππ4 ἀηῦθα Ἰδπὶ ἃ} 
πο οομδυϊθαϊαπι ΘΟΙ 51] απ ὃ ἀθοθραὺ ἰριθαν ροὐϊα8. 608 αὶ 

58 Βροπίθ οΡοθαϊθθαμὺ αἴθ .01]0 δ ὑγδηθρυθαϊ θη δηη ἸΘΡΘΙΏ 
ἀ6ἱ, ΠΟΒ ΓΠΙΒ5. 58 γοϊαπηύαϊο ἈββΘη 1 Βα] γαύουτ!Β 1 ἀοούγπαθ ἃ 

δῦ ἈΒΡΘΙΠΔΙ ΘΟΕ Δ: Θἰ185 ααἱ ΡγΪὰ5 ἀθοθρβϑοῦ, υϑυύα 5 

δαΐουη ΘΟ ἢ 0 Π6 πὶ δι ΤΟΠΟΥὐοπθΙη αἰνπαθ ὙἹγ ΘΠ] γα ] 018 

ἰπβέϊξιϊ!. ργορίογθα ἰοιθαν οὐϊδηὶ ΟΟΥΡῚΒ. ΠΟΙΏΪηΪΒ. 5. 0510, αὖ 

Ῥγδθοθρύοι. μ0015 Πογοὺ ᾿ἰαϑυϊ 186 αὰ8θ δὰ ἀθαμη οϑῦ. 510 ΘΗ] 
ἀοθοθαῦ, αὖ 51π|1}105 ἰαοθγθὺῦ ϑι8θ βδριθηθαθ, οὖ ΠΟΙΏΪΠΘΒ 

Ἰξουαη ᾿ηγ  αγ6. ὙΘΙΡ18 οὐ [δ οὐ]5. οὐ παηύϊαϑ ΠΘΥῚ ΟΥ̓ Πρ 1086 

Υἱν ΘΠ ταὐοηβ. 564 ἀπομϊδπη ἸΘΡῚΒ ΘΟΘΙΟΙΟ ΠῸΠ 80].1η 

ΘΟΠΥΘΙΒΙΟΗ]. .. 

Π61}] ἀ16 απ βοὨΓΙ π6, Υ πὶ; ΥὙρ]. πὶ -ξ οὐχί ἴπ ΑΒ 1160. ΠΙ,8 
υπᾶ Τιῦθο Ρ. 19. Ραὰ ἴῃ] Υ͂ Ραΐϊγσι. ρμδαρρνυθίη} ἅ16 μαπάβομνι, Ὁ σϑαρ- 
γϑῖη ἃ. υϑ]υξοπάϊπ5] Υ πβ]υὐοπα!η8 ἴπ8Β. ἀπ αἰιχδδπαβίοαθὶη1} 50 Μ, 
Ό, Ἡ; Τιῦθο ἀὰ εἴτα δπαβίοάοιϊημαϊ, ΟΌΘῚ Α6Υ ΔΥΌ Κ6 1 ππθη τ] 10 ψἂνγθ, 
Υ αἴϊτα ἄχ ἀπαδίοαοῖπαΙ. ραβαί]αη}  ραᾶνα!]αθ. ἀὰ ρ1Ρ4] Υ 'ἴπ ρα, 
ἀοοῖι γρ]. 68]. 11,14. πὶ ταὶ ίαρθα σαρραπα ἀὰ β.η781 δἰναρρο]]0η8. αἰναὰρ- 
Θ6]701π8 τιϑηηθίθ] Υ αἰνασρθ!]οηβ Ρ΄Ζ6 ἴῃ ρΡα ιιϑπιθΐθ; πδιηθίθ ῃδηρύ νῸΠ 
ΒΡ1114 0. ραᾶρσρυοῖ Υ ρσααρρνοῖθ. ραγδηᾶθίπδι) Υ ρανδπαᾶ]απ; οἱ 506}10 

ἴῃ ραγαϊ μέθίη5 σδαρσνθῖη}] ,15 ΟΔΟΥ οἰ μΒομγάπκαπρ' δυῇ 416 ρΌΓΘΟΙ- 
ἐἰρκοῖς ἃ. ἢ. ἴῃ 6Υ οὐχί πραηρ ἀοΥ ρογθομ ρει ᾽, Υ ᾿υδει{146 οοᾶγοία- 
εἴοπθ, 1, ἴπ ᾿ἰπβ {46 οοοτοϊξίομο; ΤΟ. ΠΥ, 8 ρααρρυϊᾶαὶ στενοχωρούμενοιυ. 
ἃ ραβαίδη} Ὡθῆπηθ ἰοὴ τὴῖῦ Τιῦθα Ὁ. 19 Ῥδββίυ 80}, 5. ζὰ 11 Ο. 1, 16; 
ἀα58 παπαᾶοὶπᾶθ βαθ]θοῦ ἰδὲ ΟἸγιϑίαθΒ. ρμΆ] ΘΙ ΚΟ} , ἀΒΏ]100}. τηδοῃθπ᾽, ΥΒ]. 

; δ. ΧΙ, 2 πὶ ρσϑθῖκορ ἰζυῖβ᾽ Ραμα αἶγα, Μί. Υ11, 24. 

ἐ Μεγππατάς, ΜαΙΒ]Α, 40 



Μ.». 7.89 ἃ 

ἀν ὉΠ 8 

6020 ΘΙΚοΙγοίηβ ΠῸ ἃ. Ῥ. 

. (861) μδ1 φὩ] Δα 61 Πη81 γα απ 5 1ὰ [1 ἴπα ὈΔΙ|Ρ6ΙΡ, 

ἴῃ Π]618 ΤᾺ] 158. ΡΠ] Δ] Π 815, 1ΟΙΚ 15. αἴαν Ρα]α1) ϑυικαηραθῶ τὴ 

Ιοϑθθα ἀ5Π|Π 818, ΘαϑΥ ἹΚ Π ] Δ ηΠ 5. 6] ἢ] αἰναπαϊαα 511 ἴῃ 

[Δα Δ 18} 0116 ῃνοῦοβ. ἱππῸ} Ρ15. 1811 πα 5]8 5, πϑὰ}} ΤΙ θη ἃπδ- 
Βὺοα]η 5, ἀϑύα! και, Ρᾶπα ἴὰρα Ὀτὶσραπάδῃ ἴῃ Ριααἀδηρα 78] 

ΟἽ 5. νἱρ αἰβαπᾶβ: αὐλοῦ αριοη, φίρα βιιδ, ηῖνα 5αοὶ φαδϑαϊ- 

γαᾶα ἡραβγο, τὶ ἠιασ σαδαϊμυωνν, ρα αησαγαγω σιβ8. «ἴαρδ- 

Μ.ν.8.39. ὉΡ γ᾽ βᾶπ 4 ΡῸ γϑίῃοῃ 12} ΠἰτἸ πα 40 σα Δα, ΔΗΡαΐα 
ῬΑ] ΡΥυ8}1 ἀβρα]δη. βδιητη ἢ Ρᾷη πὶ ΠῸΡ Νοικδαάθηημϑ, ἴῃ 

Π... 5π8 ἢ46 ἴφοῦαβ 18} Ργ0 60 διιαδοίθι 56 σουϊῦ, ὑθιη- 
ῬΟΥΘ 5801Π10οὺ ῬΑΒΒΙΟΠΪθ, ΟΟΥΡῸΒ Οἰα8. ροϑὺ ρδβϑΊΟΠθ ΠῚ ΟΠ] 

[ΟΒΘΡΠῸ 86 }06116η8, ΠηΔ 1 }0ϑὕῦϑ 8. 56. ΠΟ (Θ θ15886 ρυορύθυ Ρτῖπ- 
ΟἸΡαΠῚ τηΐη88. ΡΙΟρύθιθα οὐϊδη ϑαϊγαῦοι., οὐϊαηηθαμη 51118] 

1ΠΟ]ΡΊ6 8, ἱπαϊοαγιῦ Βα. Βα [ὉγΘηΐθ πη] ἴῃ ΤΟΡΉππ (61 ΥὙἹΔΙῚ 
ἀΙοθη5. ΑἸΉΘῺ ΔΠΊΘΠ αἴθ Εἰ], πἰδὶ ααἱ παβοϊθαι ἀθθαρο 1, ΠῸΠ 
Ῥοΐοϑοὺῦ υἱάθσθ τϑρησμη 46]. [. ἀΟΒΌΡΟΙ ἡ δαΐθπι αἰχὶὺ 1Π|81ῃ 

βαηοίδηι οὖ οϑο᾽θϑύθηῃ οθηθαγ 8 ΠῚ ΔΙ ΘΙ Ρ61 Ἰαγ βου Ῥαἰ. 
ΠοΟ ἃαΐθηι ποι ᾿π 6] σοὺ ΝΙΟΟΔΘηα5, ρτορύθτθα ααοα ἔππὸ 

ἄθπ 50}]1855 50 Ποῖ: ἱῬ ἴπ Βίσοὶ πὰ γιίοαϊθ σδαρρυοῖπ πὶ βαΐδῖπ σαγαπᾶ- 
74, αἷς 74} Ρο 7 τ5 ἀπαβίοάθιπαὶ σαυϑιοη σΆΥΘΉ 81 π|8]1]8π| γ]] δ, 161ς 
τηᾶτ5 ἃπάπαπη 18} ὙὯΡ ὑπ5 1αΙΒαγΟΙ5. ΡΙΖΟΒ ἴῃ ρσαρα ραγαϊῃίθιηβ. Ὅρρ- 
βγη οὐρἄηχί ΔΠῚ ΒΟΏΪτι556: ἃἷκ 18}. 1ἀτοῖραὶ πϑααὶραυτγα ἰδέ. ΤῸ ἄθηκθ 
την οὗνα: 10 ἴῃ ΒΙΖΟῚ πὰ νυἱύοα]θ σααρ ρου πὶ Ραΐαϊῃ σανδπᾶθιπαὶ, ἃΚ 18} 
σατϊϑίαὶ δηαβίδμαιθ, ἴῃ Ῥίσαἢῃ Ἰηϑαπαᾶϊα ΟΡ δαπι βοῖπᾶπα. ὙΕΥΡῚ. ΒΟ. 
ΜΠ, 1 ἃ. Υ͂ οτρᾶπχί ππὰ ἅπαονι 850: (1Ρ Νοϊκαιάθχηιιβ τηᾶῖβ 18} 
τη8 15 ἔα] ρὶι5 5601) ηδ1. ρα θοῖμαὶ γαϊτρθαμπβ ἴῃ τηθ]α Ρυ]αῖπαῖ5 1π αν ἱπᾶ 
ὈΆ]ΡΟΙΡ. 161 15. σαὶ 018 αἴατ ΡῬυ]αΐπ οοῦ; ΤΠ ογρᾶηχί: (1 πἀπαρᾶπᾷβ Ν. 561) 
τιλῖνς Ὑ]61|ς 19] ΒΟΥ. ποῦ Ιλ α18 μαπάβομυῖε 16,8. ὉΒΠΙΠ Δ η45] Υ α5Π]- 
μαπμᾶβ γαβ. οἱ π1} πὶ ἴδοι δον 261106. ἴπ Ρ᾽παἀαπραγα]αϊ ρα] 05] ΚΙατητηοτύ 
Υ̓ οἰῃ. 11 "Ὁ. ἱπραρτο Ῥα}]} Υ ἱὰπραρτο βᾶὰπ ραβθαιτγδηβ γαῖσραπ, ὈυδῈ]]} 
αἴ παπαβου Ῥν 811, γουρ]. ἜΡ. Υ, 206, Νοϊκαιπάθπιι8] ἅ16. απ ἀβομσ 
Νοϊαιᾶρχηι5. 

ἿΣ ᾿Ξ τ Ὁ τὰ ------.-.-.- 

Π ἃ. ῬΆ]}61}} νρὶ. σι. ΧΙ͂Χ, 89; πὶ ἄθῃ ὕθτγῖροη ονδηροϊοι αῖτά 
ΝΙοοάοτηια. πού οὐ ηηῦ. [ΙΌ5608] ἴῃ. ΟΛ βἰοίβ Τοβϑῆβ, Ιοβοία. ἨὨγνοίοβ]) 
γρ1]. ΥΠΠι ἃ. πρΡαπη] οὶ Ὑυϊῆ]α κοπιταῦ ΠῸΣ τὰ ΡΡαμοὶ γοῦ; ἴπ (6 Κ']ς, 
ΠΟΘ χΥΓΘΙτη8] τὰ ρΡαπ 11, Ὁ. ὁ; ΘΌΘΠ50. πϑ}} θοῖπι ραγίοῖρ 1Υ, ἃ, Ῥαπᾶ 
ἴὰρα Ὀχὶρραπάδῃ - γἱρ]} γοΓρΊ. Μίι, ΥΙΙ, 14 Ῥτδϊμδηδ υἱρθ 88 ὑεϊρβαπᾶα 1π 
1] θα] η δὶ. Δγη68} 9 ΙΕ: ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν μη τις γεγνηϑῇ 
ἄγωϑθεν, οὐ δύναται ἰδεῖν τὴν βασιλείαν τοῦ ϑεοῦ, 

δυμωτὐδι ἐϑ δῦ τὰ δ τ κι, ὡὐ κιλ  ὲ δον δὰ. Δ χ νω, ΑΨ ΨῸΣ ον Ὁ ΈΨΨ. ἪΡ ὙΦ δος 2... 



σον, " οὐ Ἰὼ Ἶ δ. ῳ 
δ όῳ. ὁ ζ ν ἊΒ φ ΝΟΣ ᾿ ΐ 

᾿ ν' ὁ ᾿ 

εἶν ΓῪ 
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ΡΒ οἱ τρΡαπ {τιιπιϊδὺ πδυβιάα ἔγὰμπὶ Ἰαἰβαν)α; ἱπὰ}} ΡῚ5. 6ΔΡ: 

ἐυαῖυα ηιαϊιῖβ ἰδέ θιαθηα φαδαῖγαν αἰἱβοὶβ υἱβαγαῖα Ὁ ἐδαὶ ἠλαρ 7. 11, 4. 

ἔθ πυαηιδα αἱβοῖηβ βοϊμαῖξος αῇἴγα σαϊοὶβαην. 764 σαϊαϊγαῖ- 

εἰατι ὃ ἀπ καπηδη θ. ἀκ πὰ} Υἰϑαπ5. 18} πὶ Καμηδη 5. ὈΙ ΠῚ 

7 Ρὸ ἸΘΙΚϑίποι τι8 ὙΠ 1] ΤΠ 45. σθαα}, ἴῃ ὑνοὶ] αὐ- 
ἀγα. ἴθ} Ρὶ8 ΠᾺΡ: λναῖνα 1 ηἨιαΪιία δέ φιαθθα αἰβοῖϑβ ες Μ.».9.40 

υἱδαηεῖα σαδαϊγαη ὃ ἰϑαὶ παρ ἦν σταριῦα αἱβοὶη8 8ογναΐῷο8 

αἶγα σαϊείραη, γα], σαϑαϊγαϊάαι 5 10 πδβ] Δ η 45. βᾶπα ΔηδᾶνΔ11- 

ΡΥ ΠῚ ἃπαϊθθαὺ ἃ τηδριδίσο; ἰᾷθ0ὺ αἰχὶὺ ()ποιηοο φροίοϑὺ 

ὨΟΙΠΟ πᾶϑοὶ, ΟΠ 56η0χ 810 πυπηααϊα ροίοϑῦ ἴῃ ὙΘηΐΓΘΙΩ 

ΙΔ 5. ϑπι86 ἰζθυιπ Πύλο οὗ πᾶβοὶ ἸρΉΔΥ8. ΘΠ] ΟἿ 

οὐϊατηαπ οϑϑοῦ πΘαῸ6 ποβϑοὺ οομηϑαθυπα! θη) οὖ ΟΟΥ̓ΡΟΓΙΘΙῚ 

ΘΧ αἴρηοὸ ἱπ τηθηΐθ ΒΔ ΌΘΠ5 σΘηϊδαγαμ, ἴῃ ἀπ] αὐ] ΟΠ γ 1π0]- 

αἴξ. ρῥτγορίθγοα αἰχὶὺ (ποιηοᾶο | ρούοϑῦ ΠΟΠ1Ο, ΟΠ ΒΘ ΠΘΧ 81, Ἢ 
ΠαΒΟῚ ὃ πατηα ἃ ρούθοϑὺ ἴῃ γϑη 1 τα 15 518.6 1 Θ᾽ 1 ἸὐΤῸ]ΓΘ 
οὐ παϑοὶ δ᾽ αὖ ϑβαϊγαίου [αὐαγαγη ἀοϑυ Πα] πθ οἰπθ ν᾽ 468 οὐ 

ἴῃ Ρὶ5 617 50 ἄϊθ μαπάβοῃυ (Ζοὶ ]Θ 50] 55. πδοὶὶ Ρ15); Υ͂, ΟἹ,, Μ᾽ 
ἴῃ ΒΙΖΟΙ. τηδηπὰἃ} αἰθ Πα ἀβομυ Παῦ ΠῸΥ τη Ξος τηᾶῃ., δἃπὶ Ζ61]ΘηΒ0Ώ]11886. 
Ὀ1αΜ611 Ὑ ἐταυ)πβ Ὀἰπ 1; οἷπα ᾿ὕοκο βομθὶπί πη]γ ἀπ2ν 6 16]Π αν νου μπαπᾶθπ 
Ζὰ βοῖὶπ; ἀο0ἢὴ τηδομίθ ἴθ ἸΙΘΌΘΙ οὐρἄηζοῃ: 188 (ΔΠΡαγ 1208 ραθδυτθ 815) 
πὶ Κυπηδηαβ ὈΙΌΠΐ]. 

Ὁ, Ἀγαΐνα] 71. ΠΠ,4 πῶς δύναται ἄνθρωπος γεννηϑῆναι γέρων 
ὦν; μὴ δύναται εἷς τὴν χοιλίαν τῆς μητρὸς αὐτοῦ δεύτερον εἰσελθεῖν 
χαὶ γεγνηϑῆναι; ὍἜροϊ (ΟΥ 5ορθι ἢ) [Ὁ]ρθπᾶθη ]Θἀου ΠΟ] Πρ 468 οἰξαίθ 1δύ 
σαθαῖται. Ὁπηρ6β(6110; Διο βίθῦ 181} ραθαϊγταϊάαθ ΓὮΓ αρ' ρσαθαϊταϊᾶδα. 
πη σοτιητηθηΐίατ Ζὰ 9ῃ. 1Π|,.4 ρ]αιθίθ 160} 1ὰὮἢ ραθαϊταϊάαιι οὐκ] ἄγθη Ζὰ 
τηΐβθοη: ὑπᾶ Μ[06 50116 οΥ᾽΄᾽ φϑθοτθῃ ψογᾶθη 0168 δύ [41580}}, γυἱ]θὶ ΠΊΘ ἢ Υ 
Ῥοάουΐοπ ἀ16 ψοτίθ: γουμηᾶρ ΟΥ οἶα ΜΙΘΩΘΙ 1Π ΒΘΙΠΟΥ Τηθύοι 1610 οἰηζα- 
βθῆθη, ππᾶ τῦταθ βοτηϊύ σθθοσοπὸ ΤΟ 18} ἱγὰ βουηύ οἷπθ [0106 8η- 
φοκπᾶρί!, ἀπ ἀογ ΘΟ] ποῦν ὈΘΖΟΙΟμποὺ ἀ16 θηὐοσγηΐοτθ, ἀυτοῃ ρΆ]ΘΙΡΔη 
Βεάϊηρσία Παπᾶϊπησ. ὥὅ. Οοτηρ ἴῃ Ζδομοιθ Ζοιίβοητ. ΝΙῚ Ρ. 1, ἀν ἀϊθ 
θουγαβομομα ἅμ η]16Π6 ποπάθπηρ ἱπὶ Ταὐϊδη νουρ]οιομῦ: 0 τηᾶρ ΠΟΥ ἴπ 
ΒΊΠΟΤΟ τηπούΐρυ ππδηηθπ ΔΌῸΣ ἱπρδηραῃ, ἰπἰϊ ἀπογάθ ριθοσαπ )6Γ συυπᾶ 
ἩΘ58410 ἀργὴ ὩΡουβθίζου 45 υϑυθαπὶ Πηϊΐατη σαὐθαϊγαϊᾶδιι γουΖορ, ἸἸορ δυῇ 
ἄοτ Βαπᾶ; οὐ πᾶϊί6, πὶ ἄρτι σοῦρθυπη ἄθη πούνοπαϊρ θη ῬαββΊΎΘη 5'πη Ζὰ 
σοῦθη, Ὀοὶπι ἱπῆπιείν τηδηΐβ δὲ ΒΟΒ]ΘΡροπα Ὑ]Θάθγμο]θ πη. τη ΐβ8θθη. 2216 
ΔΠΙηΘτκαπρ σὰ 7}. ΠῚ, 4 Ὀϊ6 10 ΒΙΘΥΠΔΘ. Ζὰ ῬοΥΙΟ ρθη. Ὠγαῖγα)] δῃ 
ἄοτ π]οάου ποϊθηρ ἀ08 οἰξαίθ δύ Κοὶπ δηβίοβθβθ Ζὶ ποΏπιοπ, ΥὙρ], ΤΥ ἃ. Ὗ, ὁ. ἀ. 
ΎΣ 8 

40 



028 ΘΚΘΙΓΘΙη5 ΠῚ ο. ἃ. 

ΡᾶΠη ἀοΙὴ 18 ρα Βα Πα π 8 18} Ραΐθὶ ἴῃ ρα] ΔΆ 61 Π81 βΘΙ μη 
Βαθαϊάδ, ρα ΒΘ ἃ, ἸμηΠηἃ 506 ΤΡ 0 ἀπκαπηδηα]η αἰβδη8: 

{π. ΠΙ, ὅ αηῖογν αι χίβα βιιδ, ηῖϑα βαοὶ σαθαϊγαᾶα τι85 υαὐῶν 76] 

αἰηηγυῖγν, ηἱ φιαρ γυγυφαίοίβαγυ την ριμααηισαγά)α φι}8. πααδὶ- 

Μ.Ρ.10.40 ἃ βΔαΥἿ5 δὰκ γὰρ 18} σϑορ νἱδύαὶ, ἄμ ρϑυθη8η αδὰ ᾿ ΡΘ 1818 
(φδηΐγηδη, γαῦο 1811 Δῃ1η8) πα ηπηδη. αὖ ΤᾺ] 15 Π]ΔΠ 18 

ΤῊ 1558 161 Κῶ] ΥὙἱβῦ! ἢ πϑϑα ] ΔΙ), τι8 881 γ 181 ΤᾺ] 15 18} 

ἰοῖκα, 14} ΔΗ Ρ81 Ρ1Ζ6 Δι ϑῖθ) Υἱβᾶηο, ΔΗΡΑΥ ἢ] ΡΠ ΔΗΙΏΘΙΠΟ, 

ἴῃ 46 ρῥγοίθούασιιμιη 6886. ἰπὐουριθίαιαθ οϑὺ οἱ αὖ οὐϊδηηθαϊη 

ἸΘΏΔΙῸ ΟΙΟΘηΒ ΑἸΘη ΔΙΊΘη ἋΪ60 {10]1, 81 ααὶϊ πᾶ} ΟΧ 
αι οὗ ΒΡ. πὸη φούθϑὺ ᾿πγοῖ 6 ἴῃ ὙΘΡΊΉΠ 416]. ΟΡΒ 

ΘηΪπ Θ᾽αὺ οὗ ΘΟ ΘΠ Θη5. παύαγαθ, δα ἀἸΒροηβα πα [ θα ρ 18- 
ἃ χηδῦϊβ ΥΘΟΙΡΙΘπαδη, δαθδη οὐ ΒΡ απ ΔΟΟΙΡΘΙ 6. Πϑ]ὴ. ΠΟΠΪΠ6 

6 ΟἸΥΘΙΒῚΒ ΠδὕΠ115 ἰϑΟΙΙοαΐΟ, Θχ ΔΗ1Π0 0] οοὺ οὗ ΘΟΙΡΟΙΘ, 

Οοὐπη 6 Δ] ΘΠ] ΟΧ ΙΒ ΥἹΒΙΡ116, αἰΐογαπὶ δαύθιῃ 5Ρ1110π816 
δῦ, 60. ΘΟΠΥΘΏΙΘηὔΟΙ ΠΟΥ γοϑυϊρια βθοαῦθαβ οὐΐϊδη πὰ 8 

᾿ 

6. ῬοΙμ8}7 πᾶπ ρου ἄθυ Ζ6116, πἱομῦ μὰ (Μ5). ρδβὶκοι τι] 80 Ὁ 
ἐὰν. ρδβἸκθ ]απμ5. ἀθ Πα ἀβομ σι: ἀοο Καππ ἃπ0ἢ αἸΡαμάβ ἔτ 08 γϑῖ- , 
ΒΟΒΤΊΘΌΘη βοῖη. Ριααδηραγα].} ραγα]α δῦ ὌθοΥ ἋοΥ Ζ6116 πδοῃρθίγαρθῃ. εἶ 

' ἃ, ρδπίπηδη γαΐο 18} Δτηδ}} Ὗ βοιτοῖθύ: ἅμ βραγθηβπαὶ ἀδαρθίπδὶβ (γαΐο - 
4 Δῃπη4η) ἃπαμίπηαη, ΜΟΌΘΙ ἀὰ8 ἔθ] θ πάρ στ]ολίρ δυϊαηπί ἰδ; τηθὶηθ 
ἀπαογαπρ ἰδ Θά ο0 ἢ}. ὑγθηΐρου ρουγαϊίβαιη. Ζια ραηϊπιᾶμ ΥὙ8]. 1 Ο. ΧΥ͂, 50 
161 κ 14} Ὅ]ΟΡ Ριυάίπαβθιι ρα 5. σαπίπηαπ (κληρονομῆσαι) πὶ τπᾶρμ. ὍοΣ 
οὐ ΚΙᾶσπηρ Τιῦθθ5 Ρ. 24 (μοϊρ' ἂν ἀπ ἀοΥ παν ΔΠΡΘΙΊΘΒ5ΘΠ ΖῈΠ ΔΏΠΔὮΏΤΩΘ 
ἀοΥ ἀπογάμιηρ' ἀο᾽ ἰαπΐθ, ἀα (ΘΓ ΠΘη50}} ἃ118. γο ΒΟ θάπθη παύσσθη θθβίθῦ, 
διι5. 86616 πϑμμ] το} ἀπᾷ 1610, ἃ ἢ ἄρυθῃ οἷηθ, Ὑ6]01 165 5] ΟΠ Υ, ππᾶ 6118, 
Ὑγ6101165 ρ'οἰδύϊρ ψ81) βίθῃύ θηΐρθρθη 4160 πππαύγ]10}}0 ὑσθηπαπρ' 468 ᾿γϑα]-. 
οαΐβ (παυα! βδυτν 5. δὰ γὰρ 714} σ8 400) σοῖὶ βι]6 οὐ (ἀπ ΡδΥ - Δ βάστα ΡδμῚ; 
ἔθυμθυ θ6Ζϑί πού οἰἴθηθαν αὖ ταὶ 018. οἰηθη βαϊζαμἝαμρ, Ρ1Ζ6 δά] 10) τσ θ 
τὴ ἴβϑὶρ πα βὐγοπα βθῖη. τχηἱββδ]θιςα! 7} 850 Υ, ἀ16 Παμαἀβο τ Ὁ χη ββ8]οῖ- 
Κκοῖη. ἃηαβίι}} 850 16 Βδηἀβομ γι, ΜΟ ἀπά βιιη1. 

6. ἄοπ] ἀϊ99 ψουΐ (νρὶ. ΥἹ, ο) βομοῖπί , θθβυϊπαπηιμρ᾿ Ζὰ Ὀθαθαίθῃ, 
ἃτη6 1} 7}. Π1, 5: ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν μή τις γεννηϑῆ ἐξ ὕϑατος 
χαὺὶ πνεύματος, οὐ δύναται εἰσελϑεῖν εἷς τὴν βασιλείαν τοῦ ϑεοῦ. 
παι αὶ βαυτ 8] δῦ βυθδύαμπεν; οθι50 Ὑἱϑ]]οίουῦ 11 Ο. ΤΧ, ὅ ᾿πδια θαυ 
πὰ τη ἀναγχαῖον οὖν ἡγησάμην. ἃ. ἀὰ ράγθηβη ἀδαροῖπαῖθ ρδπῖ- 
τηὰ}} ρθουν α16 8061] ππρ' Ὧ608 ἄπ 5. χὰ Ἰ. ΧΙ, 11. δηβᾶν - νἱβαπὰο} ὑπτθ- 
βοἸτηββῖρο ρῬᾶυ οἱ ρΙ Δ] ομϑσαούϊοιι, 418. γ0πη Ββαϊναϊαὶϊ ἀπά 1 Κα ἱπὶ ποιμὶ- 
πδῦϊν γογϑιβρίθηροι, ΔΒιηθῖπο0} αἴθ ΒΟ γΔ0 0. ἔστ δύ Δ ]]θπᾷ, 



- 
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ἀαρΡθ σαζοιηῖθα ἅμα ΡῬαᾷηὰ Βὶ26 Ἰαϊδὺ 78}} ὕνοβ ρἈδηηη]ἀἃ γ81}}- 
ἔϊπ8., βοϑὰ ὈΑ]ΟΡαπὶ ἀπ ἀρ πα Ϊθ ΘΟ 5παὶ, 18}} Ραύα γ81}-- 

ἐδ ἃπαβῖ απ] γαΐὸ ἰὼ} πὰ ὩΠαΔΡαύδη ΔΠΙηΔη., οἱ ΤᾺ ΙΒ 

Ραΐὰ σαβαίῃγνδμῃ.... 

Π]Ὶ. ... ῥπα)ιασφα υοϑϑιὺ 7αΐηαν, βαγιιῖ, φορνλ 7}, ἀαὐνιρ1- ἃ Μ.οΡ. 11 41 
.78.111,28.24 

αἰαὶ ποδί; τὶ παι αν, (αὐι}}} σαϊασὶβθ υαβ ὧν αγμαγαὶ 

Ἰομαηηοβ. Ῥαΐας Ρὰμ αἰβαμαβ αἰναρσρο] ἰδία αἰαπριαα, οἱ 50 
ΘΆΥΘΙΒη5. Ὀ ἴπἃ πθηνὰ ἃη6]α γὰβ βαϊ Ἡργοάθ8. ὈΙΠΠΔ]η. 
ἈΚΟῚ αν Ραΐα, αὖ ὈΔ]ΟΡαχη ἀρ] πα πὶ 18} ΔΙ Π ἢ γα ΔΊ Π6]ι 

βθῖπα Δ ΠΑἢΠΙΠαπάδη) ἀδαρ θη, ΠΡ 518. Π11580. 51Κ ΠΟΤ ΠΗ 

που ηυϊῦ γ68. ῬΤΟΡ τ αὐτίαπο δα Ὀαρὑϊδηηαύθ αἸβροπβαῦ]ο-- 

ποῖη, οὐ ΥἱΒ᾽ Ὀ]]Θγὴ δαθπαγῃ οὐ ΡΥ ΔΘ α Ἰδιηλ ταύ 6 ΘΡῚΥ θη}, Π]1η]- 

τὰπ] τὖ Ποὺ νἱᾶρτο.... 

ΠῚ... (Δαπ86) τη] ΐαθ οὐαηὺ ἰδ]; οὐ δαουαηῦ οὐ θαρυϊζαθδη- 
ἔὰαῦ : ΠΟΙ ΠῚ ΘηΪ ἢ οοπϊθοῖϑ οὐαῦὺ ἴῃ οαβίοα!αγη [ΟΠ ΔΠΗ68. 

ΠοΟ δυύΐθηη ἀἸΟΘη8 ΘΥαΠρ]1ϑύα πα ]οανῦ αἰΒΡ Πα ] 061} 6. 60 

ῬΙΌΡΘ ἤἥπρηι [5886 ρτορύοι ἩθυΟαβ5. ᾿η5] 4185. 504. δηΐθα, 81η- 

θοθα5 Ὀαρυϊζαμθι5 οὐ αἰγοαθ ϑαππη ΘΟ] πἀδηΐθ ὈΔΡ 5118, 

Ἰπέρου 856 ἰηνίοθιῃ αἀἰδραξαθαηὺ αα!ἀδηη., πΘϑοϊθηύθβ αὖθι Πα 118 

σαΐθταῖθα 8πα}] 50 ἀ16 Παπάβομσ, ΜΑ ραίθηὶ Ὀαπᾶ. γαλῃΈ1 5] 80 
Υ, ἀϊθ Βαπαβομυι ὑπὰ Μ, ΟἹ,, ὕ, Ἡ ναϊῃίβ, νρ]. 1,0. 1,1, ἀδυροίπδὶδ 
ΒΆΤΘΙΒΠη81} ἀ16 ΠΔΠἀβομ σι ἀδιροίπαῖθ σΥΘθπα15. ΑἸῈ Β0Ώ] 5856 ογρϑηχσὺ 
Ὁρρϑίσχοιη: οἱ στδιμεβ ῬΡαΐα ραβαῖϊναημ (πηδῃθα1] βαΐθὶ να1]ὰ ἱπητηὰ ἔτδυ]α 
ἀπαποῦ.. ΠΙᾶ. Ζα δηΐδηρ ογρᾶμπχψυ Υ : νᾶβϑῖ. Ρᾶπ 14 ΤΟΠδηποθ ἀδὰρ- 
Ἰαπάὰβ 'π Αϊπομπδὶ πθῆγα ϑ'α]θίτηδ, τιπίθ ναΐπα τηδηᾶρα; ὕ: γϑϑὰἢ Ρ8ῃ 8 
ΤΟΠδηπο5 ἀδηρ]απαβ ἴῃ Αἰἴποη πῆγα ϑ'δ]οῖπι, 1π Ρ᾽Ζθὶ γαύπα τηϑπᾶρα. 808] 
80 Υ Ππ8Δ0}} ἄθπι ΟἹ ΘΟΒΙΒΟΠΘη ; ἴῃ ἄρ᾽ Παμἀβοῃσ Ὁ [6810 656. 80 ρΔΥΘΉΒΗΒ 
1 1π8] Υ 50 ὈΪ 'πᾶ ρδΥΘἢ5η5, ἄο0}) νρὶ]. ῬὨ1], 1Π0|,11 υδϑίαϑβαὶϊ τι5 ἀδι- 
Ραΐπι, Βδ. Χ, ὅ. 1,6. ΥἹ, 41 υ. 5. - ἀδαρ]αηααιη} ρϑ]δα] πηι ὙΆΥ 
Ζιιοτδῦ ΒΟ ΤΊ ΘΌΘη ππα δύ θου οὐ ρύ, ἀπ] Πδη δι} Υ ἃπαβ] παπαϊη, ἄορι 
γε]. ῬὮΠ, 1, 4 ὑδβ..116 10 τηθῖπα [Δ Πμ6α - πὶ ΡῬὸ βοὶπα νυ] Ζαῃ τηϊζοπδη8. 
Ἀπασαπηιη} 50 Τιῦθο Ὁ. 12, Υ, ΜῦῬ ΠΣ υπᾶταππυπ ἴῃ ἀοΥ Πϑπαβο στ; 
Ἰοίζίουθβ (ποοῦ 1,0. ΧΎ, 12 ροἹῇ τη15 561 ὉΠασΙππαὶ τη18 4411] 410 1η15) Κῦπηΐθ 

ἃηὰ βᾶπα ῬῖΖθ 14150] ψῖθ :Υ,, ἃ; οἱρϑηί τα! σούδθομθ γοαθηβατσί. 
Ἀπ ἀΆ ῬΑ Ὠΐ8}} ἀ165 ποσί θ61 Ὑα]ῆ1ὰ {ν νήφαλιος, σώφρων, λογιχός. Ζα 
ἄοτη σοϑάδηϊκοη ἀου Ἰοίχίοθμ βᾶΐζθ υὙρ]. 416 ἴῃ ἀθὺ δἰ ῃ]οϊ απ 8 8 δηρϑι! γίθ 
Β[6}160 465 Ογτυη]]υ8. 1ΠΠ ἃ. τπᾶπᾶρὰ νϑϑι} 75}. Π1,28 ἦν δὲ χαὶ ᾿Τωάν- 
γῆς βαπτίζων ἐν “ϊνὼν ἐγγὺς τοῦ Σαλείμ, ὅτε ὕδατα πολλὰ ἦν ἐκεῖ, 
χαὶ παρεγένοντο χαὶ ἐβατιτίέζοντο. 24 οὔπω γὰρ ἡν βεβλημένος εἰς 
τὴν φυλαχὴν ὁ ᾿Ιωάννης. αἰναρρο]1δία} Ἰαύθι πἴβοθ ἴΌγπι; ἴῃ ἀογ ΒΙΡ06] 
Κοτητηῦ ὙΟΥΓ δἰναρ  ] 1818, αἰγαρ ΘΙ 1Β[ΆΠ|8, 
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58. ΠῚ, 25 Βπη8 1, πὶ Καππδηδηβ Πνᾶαρδι 5] 641] τηδῖχα, (ν]58). ῥαῤγοῖι 
Μ.».12.41 Βῥαγυ νον βοἠοζηδ ] τι8 βροηγαην [Ιοἠαγθθβ τὴὴρ Πιααϊιηιν θὲ 

βυϊληθῖγν, ἴῃ ῬΙΖΘῚ 7 1841 1618 ΒγαΙΘῖπῸ ᾿πηηδ 1 108 νὰ 8 5105 
78} 850. ὈΪ σα δγαῖπθὶ ἃπαρθυαᾶδηα νᾶϑ, (ΒΥ 8601) πὶ βδμαβθὶ 5 
7 ἀ Δ 1ν]βκαῖπη τυ ΓΔ Θ᾽ Πἰτὴ 18} ἀδαρ ΘΙ ΠἾ πη] 5᾽ηΐθῖπο ὈΓΚΊΔη 
πϑαδιἀ]αῖπα, ἃκΚ ΦοΠ πη Πδιβ]ηἀδη 5 ῬδηΠηἃ Δα ΥΙΠπδ Πα Ὶη 
δἰγαρρῸ]]0η (ἸἀγΘΙρΌη 8). ναϑὰῃ Ρᾶη 18} [τ]ὰ θῸ Δημθῖ ποι 
ΔΉ ΠΙ Δ μα5. ἀδπροίη, οἱρᾶῃ σαγαι ὐαθα γα} ὈΪ ϑυι Καθ 80- 
Κοίηβ ραγαρίαα; ππίθ υἱΐορ ῥῖΖζθ πηΐδαιγθίβαημθ χηϊϑϑδαθαθ 

Ὁ οβϑϑὺ πηᾶῖου. ἀθῖπ4θ δαύθιῃ ἰδού οϑὺ απδοϑύϊο 1 ἃ ἀἰ501 118. 
ΤΟΠΔΠΠ15 απ [πᾶ8015 Ἃ(6 ρυΠολίϊομθ, ρτορίογθα απο ἰδ 

οὐδ] ΟΟΥΡΟΙΒ Ραγρα ματα πηαίαίιβ ογαὺ Ιη08 οὗ αἰγιηδ 

Ρυσίαθ πηρογαΐα οὐαῦ, π6 φροβίθα ᾿πά δ᾽ οῖβ ΒΡΘΥ ΒΟ θ5. οὗ 
Ὀαρ ϊϑηηαῦδ ρουροίαθο εὐ 501110101] οϑϑθηῦ, 864 ΙΟΠΔΠΠΘΙ 

Δ ἀἸθηὐθ 5. ῬΥΔΘΟΌΤΒΟΤΘΙΏ ΘΥΔΉΡΘΠΙ ῬΟΘηΙ θη 8) ἀρθγθηῦ. Θ01η- ᾿ 

τηθηδαθαὺ αὔθ οὐϊδ (ΟΠ ΪΠΠ15 ΒΡΙΓΙ 816 Ὀαρύϊϑηηα,, ἰδ 16 
ἴπγθ οϑὺ 46 ρυμποαίοηθ απϑοβίϊο τηοΐα; Ὡδπηὶ ἸΘΧ 80 ΠΠΡΙῸ- 

Ὀοἀθαΐθη: ,516 ᾿Ιοΐθη Ὠϊη Ζὰ οἰπδηᾶου᾽; ἃπανηπδη ἢπᾶθὺ 50 ἴπ ΠΟΥ ΠΪΘΥ 
οὐ ου ἀθυ] ]μθη. Ὀοαθαϊαηρ, ὙΘΠΠΡΊΘΙΟΝ ἴῃ ΔΠάΘΥΘΥ οοπβίχιιοίϊοη, Μο. ΤΧ, 84 
ἄὰ 518 τηῖϊθ80 ἃπάσαππθαμ πρὸς ἀλλήλους διελέχϑησαν. ταιᾶῖσα νἱδαῃ]} Υ͂ 
Υἰβδῃ τηδῖΖα, (16 ΠΑΠαΒΟΠΥΠ ΤῸ’ τηδῖζα; πο Ὀρρϑίχομη 5011] ΖΔΙ τα 
15] πα] βοθ θα οῖη6. ἅΠΏ]100.6 61110586. π8ο ἢ) τηὰσπὰ τιπα 5]τα]α βία ἤπάθη,, 4116 πὶ 
ἴτα ΟΟὔβοηθη δύ πιο ύβ ἃΠΠ]1ΟΉ 65 ΠΘΟΠΎΘΙΒΌΔΤ. ΡΆΡΤΟΝ Ρ8η} 80 416 παπᾶ- 
ΒΟ, , Μὸ ῬάΡτο βᾶι. Ὁ. Β]ΡοῃΊαμ}] 1 ἴπ ἀο.' Παπαἀβο νυ ὮΡΘΣ ΑοΥ 
26116ϑ. 11] Υ πὰ. 5γ74961] 80 Υ͂, [610 ἴῃ θυ απ ἀβοι γι. Ἰπάαϊν!Βκαῖτα] 
80 ΥὟ, ἀ16 Βαηάβο τ ἸυἀαΙν1βίζοη, νουρ]. 11, ἃ ταϊββα]θι Καῖτη. ἀδαροίπῖτη. 
Βἰῃΐθ1Π0} 80 Υ, 16 παμάβοῃν 5] ηὐθῖπο ἀδιρθιπῖμη, σογαιβ Πρρβύγδπι οἱπ 
οοΙηροβιύαση τηϑοηῃύ, ἤδυγυιπηδη 1} Ὑ [συ  ππδη α1η πο} [δυταραρρδῃ, 
ἰαυχαραϑαιπα]αμ, ἰαυγδαίτηδι, ἀοο0} Υρ]. ἔλασὈΙραρρδη,, [ἀν ὈἸβηῖναπ, ἴδαγ- 
Βηΐγαι. ἸαΥΘΙΡΌΠΩ] [6810 1ἴπ ΠΟΥ ΠΘΠαΒΟμυ; Ὑ δβοίχία ρδὶδι ]αϊμα Ζὰ, 
Τθ6 ν. 24 πιριπίθ, ἢ διιβ)απᾶδηβ βίθῃθ Εν Πδυβ]αϊπα, Οθγηρ (ΖΔΟΠΘΥΒ 
Ζοιίβοηγσ. Ὗ Ρ. 425) 1] 5β᾽7αϊπα Ὠϊηχιροάδομύ ὑτῖβθθη, Ὀρρϑίσ. ουρᾶπζί 
πιϑαδια]αῖπα; ΟΟΥ ΖυΒδη ΘΠ ἤΔηρ ογάουῦ 16 Ὑ0Π ΤῊΪΓ ΡΟΡΘΌΠ6 οὐρπΖαπρ', 
γ5]. απἴοη ὁ ΤΟΠΆΠΠ65 10ΥΘΙΡῸΒ ἀδιροῖπ τηθυ]ᾶδ: βοηϑύ τ ὐχᾶθ ἀἀ5. τη Ἰκηδ] 
ΟΟΥ ΠΟ Πα πη θΊβομοη. δαί {6 }]6η. 

ῬάΡτοῖ ΡῬᾶπ νὰν} 71. ΠΙ|, 2ὅ ἐγένετο οὖν ζήτησις ἐκ τῶν μαϑη- 
τῶν ᾿Ιωάνγνου μετὰ ᾿Ιουδαίων περὶ χαϑαρισμοῦ. Ὁ. αὐαγγαπηρί τα] 
1965 νοῦ ΠῸΥ Ποῦ. ἀδαρθὶηῖμα} υρ]. Μο. ὙΠ, 8. 4. Ὀτγυϊδαη} δύ ΠῸΓΣ 
ΪΟΥ τὴϊξ ἀδν γουθαπάθπ. ὑπίρ ΥἱΐοῬ] ΙΥ Μοβ. ΧΙΧ νἱγὰ Ζὰγ τοὶ πὶ ΡΠ ρ' 
ἄθγ ἀγχοῦ θΘΥ  Πσιιπρ οἰ π08. ἰοΐθη ὈΘἤθοϊκίθη νου ρ ΘΒΟ ΠΥ ]Θ06Π.,, 68 50110 6ἴη6 
τοίθ Καὶ διββουθα} 405 ἸΔρΡΟΥ 1105. ρΘΒΟΒΙΔοίοῦ ἀπὰ γουθχδηπῦ, πὑπᾶ 
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δἰηαἾ 7085. γαϊποὶη ταὶ Ἰὰ, ἀχροι Κα] ΠΟ. 5 ΡΥ Π  ἀδ1208 τη ο Μ.Ρ.18.41.49 
ΙΔ ρα ]5; ἴασαι μὰπ ΡῸ ἴῃ ναΐο γαϊγ ρα μι Δ }}8 ΠΓαΐη 78} ἢ γ8- 
ΒΟΡῸῚ 78} ὙὉ]}]ὰ] ταὶ τα  ἐΥΒ]ὰ πἀ ἃ 5. (γ 6 5111}, συν αβυ σΔ0Ὀ 
Ῥᾶπ5 πΓΑΥ πιο. τηππδηάδηβ. 0 ΤΟΙ ΔΠ 08. ἰαγοῖσου ἀλλ ρ 6] ἢ 

ἀϑη 5 ΘΟΙΠἸΒϑο τη (ἰΘ]Ἰοὔο πα} πη π8 [ ΡῸΤρΡ 06} 60}- 
βἰιταϊξ, οἰπουϊθβ ναθοὰθ ΘΟ θβίαθ οχίτῷ τηοθηΐϊὰ; ροϑύθα 

δα πὶ 05. ἴῃ δα πὰπι ΘΟΙΙΟΙΘ θα Ῥασ δ ἴα 16. ἤγΒΒΟΡΟ Ἰδπᾶ- 

αὰθ στιὰ ἃαἀβρουρθθαηῦ, βδἰοαὺ Θομγ θη θαὺ ΟὈ]ν 501 βύπαθῃ.- 

ἐἰθα5. αὖ [Ομ η 65 Ῥοθπὶ θη αθ Ὀαρύϊδηηα ρτδοαϊοαγιῦ οὐ ἀ6]1- 

ὁ. ὨχδΙπθῚη)] αἴθ ΒΑΠἀβο Υ  Ὑἱΐοβθ; πιᾶπ οὐκΙᾶγῦ: ἀ88. πιοβαῖβθ0}9 
Βοβοὶζ ογαποίθ οἷπθ βαίζῃηρ ἃ}. ΔΌΘΙ ΥἱΐὸΡ ψἂγθ πουίγρ] 0} ππρΘΒΟΒοἸκῦ; 
ἴθ ΠΘΉσπηΘ ἃπ, ἀδ85 ἀἃ5 ἰὐγ 10} τ]Θαθυο]ΐθ υἱΐορ ἀὰ8 τἱοῃτρθ που 
γογαταπρί παῖ, ἄθββϑοη ὈθρΥ 76 65[4}18. Ὠταϊποῖῃ οἱθῦ, νρὶ]. ππίθῃ ἃ νἱΐοα δ 
Ἡταϊηθίη ὑπὰ αἰ 5. μῸη ἴῃ θυ οἰμπ]θιπιηρ' 8 4 Δηρο οί γτύθ 506110 ἀθ5. Ατὰ- 
χοπῖιβ: τὸ ὕδωρ τοῦ ῥαντισμοῦ τὸ ἔχον σποδὸν τῆς δαμάλεως χαϑα- 
ρεσμὸν ἐποίεε ἁμαρτημάτων καὶ τοὺς ἀπὸ ἁφῆς νεχρῶν ἐχάϑηρε: τὸ 
δὲ ᾿Ιωάννου βάπτισμα τοῖς γνησίως μετανοοῦσι καὶ τῶν ἑχουσίων 
παρεῖχεν ἄφεσιν, τὸ δὲ τοῦ Χριστοῦ πάντων τῶν ἁμαρτημάτων, καὶ 
πνεῦμα ἅγιον παρεῖχε χαὶ υἱοϑεσίας ἀξίαν. Ὑ Βοῃγοιθύ αἴθ ρᾷπΖθ 5.6]16 
Βο: ππίθ ἀπ δἰμγαίποῖημδὶ βῖΖὸ τι αασυ  ίϑοπο πιϊϑϑααρθαθ τϑιάδῖσοβ υἱοῦ 
ταϊαϊᾶα ἄρον ΚΑΙΡΟΤ5 σαΡΥ ΔἸ ἀαῖΖοβ αἰᾶπα ὈΙθΔΌΥρΡΘΙΠ418. αἴασα ἢ δ, 
Ῥαππια υἱέοᾶα Ρὸ ἱ'ἰπ γαΐο γαϊγρᾶπᾶδηβ Πσαῖΐη 88 ΠΎΒΒΟΡΟΙ 188 γ0}181 
ταῦυᾶδὶ αὔαυυ απ ]δη ἄλη5 ὙΘΒ1Π., βυᾶβϑυθ σα Ὁ Ρ8}8 πιϊβΒα 6118 ΒΘΙΠΟΒ ὉΠᾺΥ- 
τηϊξοιι ταππαηδηβθ. Απᾶθυθ ὙΘΥΌΘΒΒΘΙ ΠΡ ΥΟΥΒΟΠ]ρο 61 Οουϊηρ ἴῃ ΖΘΟΠΘΥΒ 
Ζίβοισ. Ὗ ρ. 406. πυἰατγττιβη)δη δ η8 γΘ5 απ} σϑϑιῃ {6810 πὶ ἀοΓ ΠαπαβοΒΥΠ ; 
φιρσοβοίζί γσοη Ὗ. τηυπδηᾶδη8)] ἀϊθ Πδ που τπυπδπᾶδπθ, τγὰἃ85 πὰρ Ὅρρ- 
βίχοτμη ἔθβί μα]. 

ΘΘΘΥΠΠΟΙΖ, Υ800 ὑπᾶ τοβίπτοίθ 1Χ0}16 50116 δι 416 ὈΥΘππμοπθ Καὶ ρΘγΟΥ- 
ἴοπ οσᾶθη. 16 80 θηϊβίαπαθπθ ἅ80Π6 ὙΠ γουτηϊβοηῦ παῖ ΠΙΘΒΒΘΠμαθη 
ὙΓΆΒΒΟΥ ; ἀδτθὶη 5011] γ800 ροίπηκύ ὑπ ἀατηϊύ ἀοΥ Ὑϑυπιηγθὶπὶρύθ Ὀοβρυθηρὺ 
ψοτᾶθη. 1)455 1656 5[6116 βϑ] υδύ ππᾶ πολύ οὔνγα ἀ16 ἀαγααΐ ὈΘΖαρ' πΘπαθπθ 
Ἡδρῦσ. ΙΧ, 18. 19 ἄθῃη νῦ, ἀθὺ ἥἶκ, γουἹὰρ, Ὀθυοιδύ αἴδηα ὈΓΟΔΌΤΡ ΘΙ Π815 
πα ναΐο Ὠγαΐμ, ὍΟΥΟΠ ἴτπῃ ΗΘΟΥΔου υ1οΓ πιοπίρ γουκοιησηῦ. Φοάοοι ἢπᾶοί 
ΒΙ0ἢ ἀἴ6 ΔΡΥΘΙΟΠππρ, ἀ885 ΤΥ Μοβ. ΧΙΧ γ80Ρ ππᾷ τοίθ ὙΧ0116 ταϊῦ ἀον Καὶ 

ΟὙΘΥΡταπηῦ ὑπ τη Ὑ800 ΘΒ Τοηρύ ΜΘΥΘ 5011, ὨΙΘΙ Ὑ850Ρ ππᾷ τούθ 0116 
ΖΌΤα ὈΘΒΡΥΘΉΚΘΙ αἴθπθη; ΟΟΥ γί, ἄον ὅ]ς. τιῖσα 4180 δὰ5 ἄθμη ρϑαδοῃίηϊ580 
οἰσέ ΒΔ Ό6Π, 6. ὮγΘΙΠ612] , 16 τοὶ πὶριπρ ΟΙΠΟΙ ΟΥ̓ ὙΘΥΡΘΏ Προ. ΑΘΥ 
ὈΠΥΘΙΒΘΉΘΠΒ Βπαϊροπᾶθπ᾽; ἀ1656 γὙ ΥρθΒυπρ ἰδῦ 416 ὈΘΥ ΠΤ πρ' ΘΙ ΠΟΥ 1Θ610}6. 
16 5ίθ!]ππρ ὙῸΠ Δ1Π81Ζ05 ὨΪΏΥΘΥ ἄρθη ΡΘΠΟΟΝ δύ ππρονΠπ110}}) (γρ]. 9}. 
ΥΙ, 10 ᾿ζγάτα 4115), Ἃ16 βίγιούισ ππΡΘ ΠΟ] θη. δίαυι ἢ] ἀογ δάγθυ 1810 
ΒΘΌτχαιοΝ (65 πγουίθβ δῦ βοιιβύ ῃϊομῦ θο]ορύ. ὔἰαγτηῖύοι } , 110 65 ΓὯΣ αἴ 
Ῥαββομὰ μὰῦ, (16 πὺῦ διῇ 485 γϑυρθββοη Ὀθάδοηῦ ὙᾶΤΘπ᾿, 8180 σθρθηβαύζ 
Ζὰ ἀοΥ τϑὰθ ὑπᾶ ὈΠΙΚΘΏΤ, (16 ΤΟ ΔΠη65 γου]απρίθ, πἀπᾶ Ζὰν ἰααΐθ ΟἸγἱβίϊ, 
ἴΡ ΤομδηπΠ65 1αγοΙρῸΒ ἀδιρθῖη τηθγ144} γορὶ]. Μο. 1, 4 γὰβ Ιοῇδημοθ ἀδυρ- 
ἦαπιᾶβ ἴπ δυρίαδὶ 140} τηϑυ]απαθ ἀδιροίη Ἰαάτγοῖροθ ἄπ αἤαροίπαϊ ἐγανϑυτῃίο, 
ἀπο Με, 1Π| 1. 1,0. 1Π|,8; τὰ 95}. πιτγὰ ἀἴθ δυβογάουαηρ ΖΦ, Ὀ580 
τῖοῃῦ οὐ ηΐ, 

δῦ ΣΝ, τῳ 
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τηθὴα Δ} χϊδϑαῦθαθ αἤθὺ Ῥαῖτη δἰ! ρα σαν ]δη 81 

ΘᾺ ΠΑ Παϊῦ, 10 ἤαυ]]η5 (ἀρ 6 1η5), αὖ δἤθία ἔγαναῦγῦθ, 18} 
ἔγαρΊ Ὁ νϑῖ 8. ΔΠτηΪη5, 78} {γαρῚ 8 45. ἴπὶ Ραὐθὶ Βα π]5 μ᾽ παδη- 

Μ.Ρ.14.45 ἃ σΆγ4]05 γα θαϊηδ; [ 5ναθὶ 5118] ἀδα 61 η8 ΤΟ ΠΔΠη65 ἃπδ τηϊᾶπ- 

Ἅ ΤῊ ε1ἱ. 
(. 1, 21 
ΤΟΎ ΤΤΤ6; 
Μ|0 157;.8). 

τη8] ὑναα α]6 ἸΙΡΆ 461, πἰδυ οὶ δ 61 τὰ] 15. νἱδο 18. ἩΤαἸ ΠΘΙη, 

ἱθ τη] 261 ἢ]δπ8 ἃἰνᾶρο 6]]0η5 ἀδαροΙπαϊ. ᾿ἰηαἢ Ρ15. θαϊτὐαθα 

ἘΠΞ565 14 1561} αἰραπάβ: αῤβῥαλν τ ὥν ναΐίγυ ἰφυὶδ ἀαιρηω; δ 86 

αὐαν ηυῖ8 σαφσαπάα βυϊηβοξα ηνῖ8 ἰδέ, ῥρὶφοὶ ἐΐ τὲ ἵηι υαϊν8 

οἱ απαϊηιοϊυανας απαδώνασι, οπαμααγαωὶβ 5ἰο δ 8; 8αΐ, βαΉ, 

ἐφυῖα ἀαιροὶρ ὧγν αἰνηνῖγυ υοὐδωρεηνα. ὈΪ Θα ΘΠ 5ηα] πὰ. .. 

ΟὔΟΥ ΠῚ ὙΘΠΪΔΠῚ ΘΙ ΠΟΘΥΘ 856 ΘΟΠΥΘΙ ΘΗ θτ18 ῬΙΟΙΪδΙ Ὁ, ἀΟΙΆΪΗΙ 

θη Ὀδρύϊϑηηδ, φρτδϑίθυ αἰ] 55᾽ θη φθοοδίοχαμη., οὐϊαπὶ 

ἀοπδῦοπθιη ϑ8ηοιϊ 9} 1Υ1{π8., οὐΐαπι (800) ἀοηδη8 115 αὖ ΠῚ 
ΤΟΡῚΪ Παηύ; [ αὖ 510 Ὀαρύϊϑιηα ΤΟΠΔΠΠΪ6 ἴῃ 1η6 610 ἀπΟΙ ΠῚ 

Ῥοϑιθαιη, ΘΧΒΌΡ ΙΔ η5. ααϊάθηη 16018 ῬΌ  ΠΟΔ ]ΟΉΘΙ., 564 ΤΠ] 

Τ]00 ΘΥΔΠΡ6111 Ὀαρὑϊϑηηαίθ. φγορύθιθα ῬΘΥΒΡΙ ΟΠ. 08 αἀοοθῦ 
ἀἸόθη5. Βα] 461) ἴῃ δα γ0Ὸ8 Ὀαρίϊχο; 564. ααἱ ροϑὺ τη6 γϑῃϊ, 

ΓΟΥΘΟΙ 16 δϑῦ, 8 ΘΟῸ ΠΟ Β1ΠῺ ΟἸΡΉΒ5. αἱ] ΡΙΟΘΌΙ ΘΒ 
ΒΟΙΥ 81 ΘΟ ΊΔπ ΘΔ] ΘΙ ΘΗ οἷα; 1110 γ6 10 γῸ8 Ὀαρυϊαθιῦ 

ἴῃ 5Ρ11π ϑαποῖο. Θὁχ αἸβρθηβδῦο0 6 ἸοΊδαΙ.. 

ἔγϑυ]ηβ ἀδαρ6 15] ἀ16. Πϑηἀβο γ᾽ πὰ ἔγαῦ])π8, Υ βομιθθύ 18 1561Π5 
αἷἶπ, ΜΡ βοῆχγοιδύέ ἔγαια. Τιῦθθ Ψ11 ἀδιροὶπθ ἂὰ5 θη νου ΡΟ ΘΠ θη 
οὐρᾶμζοι, 6 4658115 θη βίηπθ πϑοῇ υἱοῃύρ, 16 α16. 580601160 468 ΑἸηπηοηΐτ8 
Ῥονϑὶϑβί, Ὁρρβίσδμηθη ἀθηκὺ δἴηχα ἄδαρθὶη πηθυ]δπαϊπ8, ΡῸΓ ΔΠΔΟΟ]  Π τὰ 
ῬΓὸ 10 ἔταυ]α ἀδαροθίη τηθυ]απ 5 (510) ΜΙΥΓ ἰϑύ χνθ161105, 658 ἄθγ 8Ὁ- 
ΒΟΒΤΘΙΌΘΥ γῸΠ -ἴπ8 Ζι -ἴπ8 ἀρουΒΡταηρ. 4] Υ ἀπ; ἀογ πῖον ποξρο ὈορΥ 
(πο θθη., δι.5860) Κη, ὝΘΠΠ ΔΘ. ἴῃ Ἃ(ΟΥ ΒΙΌ6] πίομῦ πδο ΙΒ θα ., ΒΘὨΥ 
ΜΟὮ] ἴῃ αὖ ρϑίθρϑι μᾶῦρθη. Τιῦθο ρ. 18 ἢπᾶοί ἀαυίπ αἴθ Ὀθαθαύαπρ', ὈΘῚ᾽, 
Ὑ16 ἴῃ ΟΥ̓ ρδυίϊοὶ ρ] Δ] ομϑέγτιούϊοη. τηϊῦ αὖ. ἐγαρῚ 0] Ὑ ἔγαρι νὰθ ταθυ]δῃ- 
ἀοὶ, θονῆϊθθιρ ἀπα π]ομῦ Θἰητη8] δἰ μι ρϑιη85; ρϑῃδὶ αὶ ογρπύ 5105} 16] ομύ 
88 ἄθπὶ γοχΐίρθῃ. ἔγαρὶραπ 45] Υ {γὰρ θαπᾶοὶ; 65. δῦ χατὰ σύνεσιν χὰ 
{γαυ]ῖηρ ἀδαροῖηβ ΘΟΠδίσι τύ, ἃ, ἸΙρδηαθ1} 50 αἴθ βαῃάβοιγι, ΠΙρᾶπᾶθιπ 
Μὸ ρ. 14, τηϊπηῖζοὶ] 416 ΠαπαβοΥἹ τὴὶ [ϊχσοὶ. αἱβαπμαβ] παύ Ὁ οηὐχι- 
οσῦ, Μὸ 1}α, σοί γ᾽ ῬΙῸΡα βομγοὶθύ, 

«-- --ςὄ ---ὦ.ὔ 

ἃ. σδνδοὶ 51141}] ΟΣ ἄθῃ οοῃ]αποῖὶν ἴῃ [ο]ροβαϊζοῃ 8. ἅν ΠΠ σ. ΠΡ 
ἌΡΡδη 1ΚῚ Μί, 1Π|,.11 ἐγὼ μὲν βαπτίξζω ὑμᾶς ἐν ὕϑατι εἷς μετάνοια" 
ὁ δὲ ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἰσχυρότερός μού ἔστιν, οἱ οὐχ εἰμὴ ἱχαγνὸς 
τὰ ὑποδύματα βαστάσαι" αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ 
πυρί. ἴδον ἀϊ6 Αὐννοϊομαπρθη Ὧθ85. ρούϊβομθη ἰθχίοθ 5. ἄθῃι Θοτηπηθηΐδυ Ζὰ 
ΔΙ ΕΓ ΟΥΊ, 



ΘΚοΙτοἰη5. ΤΥ ἃ. Ὁ. 088 

ΤΥ. δὸ πὴ ζαλορ5 ηοίια πὸ πού α ; 7αἴη5 δαὶ υα]ιδ)αην, α Μ.».15.48 

ἐδ τὰ πυϊνιξηανι. οἴβαπ πὰ Βἰρομ]α 5 βϑίμΠ8. Ῥᾶη8 Ὀἱ βυϊκποὶπ ἀὰ } 111,29.80 

Τπαἀαίατη βοκ]α 5. 18} αἰΡαΠ ἀλ Π5. 518: γαῦϑοὶ, βαοὶ υαβ ηιὶρ 5}. ΠΙ, 26 
ῥιια πίπαάαν «]αμνααηαι, βανριηιοὶ ρὲι υοἱξυοαϊείοβ, δα 8ὼ αἰαι- 

»εοὶρ. 7αἴν αἰαὶ σασσαηα αν ἱηυλα, πὰ ἀΠΚΟαΠΠΔἢ 8 η5. ΡῸ 
δὶ παβ]αηα, ᾿π }} 15. ᾿Δ156 10 ἴῃ5. αἰΡαΠαΒ: 2αὐη,8. δἤαΐ να] ϑ)αη, 

ἐδ ἐκ ηιϊηξηαη. ἈΡΡᾶμ 850. ὈΪ πᾶ σΆΤΘΙΒη5. αὶ ἸΘΙ{1  Ἰατηπιὰ ν Μ.Ρ.16.48 
τη6 1 ΤᾺ 8. ὈΥΠΙΚΒ. γαθ. 18} [ΔΙ Δ Πν] Δ Π 61 βαῖγα]ο 8. Ρ120 

ΤΥὺς Ηος οὐρὸ σαπαϊαμ τηθὰ} ᾿πηρ]Θύτιπι οϑὺ; {Ππηὶ ορογύοῦ ἃ 

ΟΥ̓ΘΒΟΘΙΘ, 1η6 Δὔθηι ΠΪη1|]. ἰΐααιιθ ΟἸΒΟΙΡ]ΟΒ. 8505, ἀ6 Ρὰ}]- 

Ποαύϊοπθ απ [πα δο 5 ααδουθηΐθϑ οὐ ἀϊοθηΐθθ 1081 ΒΆΡΌΙ, αὶ 

ογαὺ θη ὑγὰη8 ΤΟΥ ΠΘΏ], ΟἿ ὑπ ὑθϑυ ΠΟ ππὶ ῬΟΙΙ θαΪΒ0], 

Θ008 πἴο Ὀαρυϊχαῦ, οὗ ΟἸΏΠ65 γρηϊαπὺ δα θὰπι, οὐϊδηηίαχῃ ἰρ- 

ποιδηΐοβ Ὧ(6 βα!γαΐουθ, φιορίοσθα ἀοοθῦ δὸ5 αἰθθηβ ΠΙπη 

οροχύθῦ οὐΘβΟΟΤΘ, Π16 δαΐθη) ΤΪηπ]. αὖ αἰθροηϑαῦϊο 46. 60 00Π- 

βυϊςαϊα δὰ 1 ὈΓΘΥΘ ἰθιρι5 ααϊάθιῃ αὐ1}18 {πἰῦ, οὗ ΡΥΔΟΡΑΥ ΔΒ. Ὁ 

ΔΠΙη05 Ὀαρὑϊζαύογττη ὑγδαϊαϊ Θυαη ρ΄ 1} ρυδθαϊ δ οηϊ. ΟΠ] 

ΙΥ ἃ. 5᾽ροῃἝαη8 561 Π8 8 88 --- ΒΟΚ]ΔΠἀΔπ8. 18} αἰΡαπαδη8] 416 
Βδηἀβο ΙΕ Β᾽ ΡΟμ͵ατι βοὶπαῖτη βαΙτη ---- ΞΟΚ]Δῃ ἀΔΠ5 18} αΙΡαπάδτα; ἄἀοὺ δὺ- 
ΒΟΒΓΘΙΌΘΥ ὍΟἸ]6 ἄθπ αἀδέϊγιιβ ΔΌΒΟΙαὔπι8 ΠοΥβίθ!]θη, ὙὍ{61] ΕΓ ἀπ 8 πίομύ 
γεγδίαπα, 1105858 ΔΌΘΙ ΒΟ Κ]ΔηἀΔΠ5 8118 ὙΘΥΒΘΠΘη πηγοτδπαθτί. [6110 τηᾶπ 
ὮΡΘΥΔΙ1 ἀθπ δΔοοιβϑ Εν ΠΟΥ, 850 Β0Ἐ]16556η 5100} 416 ποτίθ ΟῃΠη6 ϑηβίοββ δῇ 
ἀδδ Το] σθπᾶθ 8π: 1ίδαιι6 ἀΙΒΟΙ ΡῈ]05 51108 ---- «ποτ ηΐθβ οὐ ἀϊσθηΐθϑ ---- Ῥυορύθυϑδ 
ἀοοοί 6085; 5]ροῃΊδηβ ᾶηρὺ σοὶ Ἰαΐβοὶρ ἃ0, τηϊῦ ᾿πῸ ἢ} ΡῚ5 ψιτᾶ οἰρδη πὰ, 
τηϊῷ 1π|8 ἀδ5 οὔ]θού πᾶοὴ ἀ6πὶ ΖΒ οηδαύζο Ὑ]ΘΩ͂ΘΥ δα ρΘποιήτιθη. Ὗ ΒΟ, γι ύ: 
εἰβαπ πὰ τηϑδυᾶθὶ 5Ι ροΠ]ΔΠ5 56 πδΠ 5. θΔΠ5 - 50 Κ]Δη δ1ι8 18} αἱ θαπάδηβ. 1,06 
Ῥ. 358 βοργειδί, σῖοὸ Ὁ, Μ, Ἡ, βοκαπάδλτη ὑπ ηἰϊτητηῦΐ ἄθη ἀαδίϊγιβ Ἀ050- 
Ἰαΐξιβ 8π, ἄθπι ΔΌΘΥ βᾶϊπὶ 1πὶ 6ρ6 βίθῃῦ; πδὸῇῆ Οδυῖπρ 1. 1. Ὁ. 812 Ὀ680- 
ΒΒ σίθ ΟΟΥ ὙΟΥΪΆΒΒΟΥ ΟΛΟΥ ὅΚ. Β]ρΡοπΊατη 5θ᾽ πίστη --- 480 Ζ ΒΟΏΓΘΙΌΘΗ, 
6] ΔΌΕΙ τοϊέ ἀπ ΠΠΘΠἄδη5 τι. 5. . ἃ15. ΟΘΥ σοπδίγποίοη ὑπ Βα δου π|τύθ 
Ἰαῖβθῖρ. βὸ ὈΛ πδϑ)δηα] Υ Ρὸ Ὁ παβ]απα ρᾶσθῆθη, γυρ]. Ἰθάοοι 1,0. Χ, 7 
Ρο αὖ ἱπι, 1Π| Ο. Χ, 7 Ρο ὈΣ δηᾶάνδισρ]α, ΧΙ, 28. Ἐρῃ. 1, 10. Οο]. 1, 20, 

Ὁ. ὈΓ0ΚΒ] Ὗ Ὀτυκίὶ, τυρὶ]. Ἰοάοομ σὰ 1 Ο. ΧΙΠ, 4. 

ΙΥ ἃ. 80 πὰ {ὯΠ6}5] 7η. ΠΙ|,29 ὁ ἔχων τὴν νύμφην νυμφίος 
ἐστίν" ὁ δὲ «φίλος τοῦ νυμφίου, ὁ ἑστηκὼς χαὶ ἀχούων αὐτοῦ, χαρᾷ 
χαίρει διὰ τὴν (φωνὴν τοῦ νυμρίου. αὕτη οὖν ἡ χαρὰ ἐμὴ πεπλήρω- 
ται, 80 ἐχεῖνγον δεῖ αὐξάνειν, ἐμὲ δὲ ἐλαττοῦσϑαι. ΤᾺ οἱ 586] γα 5] 
7}. ΠῚ, 26 ῥαββεί, ὃς ἡν μετὰ σοῦ πέραν τοῦ ᾿Ιορϑάνου, ᾧ σὺ μεμαρ- 
τύρηχας, ἴδε οὗτος βαπτίζει, χαὶ πώντες ἔρχονται πρὸς αὐτόν. 

Ὁ. [τ8]41100] γουρὶ. 1 Ο, ΧΥ͂Ι, 7 ἐταϊθίαῃ - ἐπιτρέπειν υπὰ ζΖὰ 
64]. ΙΥ͂, 17; ΟἸγγβοβί, ἴπ Οογάοτιαβ Οδίοπα Ρ, 103 τὸ τῷ Χριστῷ προσ- 
ἄγειν τοὺς βαπτιζομένους. 



6834 ΘΙ Κοϊγθὶῃβ ΤΥ͂ Ρ. ο.Ψ 

ἀδαριάδηθ ἔν]! ]οὐ αἰναρο ΘΙ] ]0}8 ΤΟΙ ΘΙ ηδ]. 10 {ΓΔ Ὰ]1Ὲ8 16 1561}5 

δηδϑίοα]α 61 ἃἱ παῖ Ἰὰἢ} ἃπα Δ]Π1]Δηὰ τ] ΑΔ] πραγ σα βα ἢ, 
8 Πα (δἐ8 0) Πνδηϑπμ0}} οἱ μα παθὶ ἀπὰ ἢϊΐὰ πὰ 18} Δυκαπαθὶ, 
411] τηϑπηθ ἀἃ ΟἽΡ5. Καμβθ]ω ὑπ η46]. 568 υἱβᾶπαᾶθὶ. ᾿πὰἢ 

ΡΒ. 14} τηῖ ΚΙ ΔῸΡ {8 }1η8 σα] ραὰθ Καπηϊάα αἸραπαβ: δώ ἐμρα- 

7. ΠῚ, 81}7γ0 ᾳὶηιαγιῖ8 τΐαγο αἰϊαΐη ἰδέ. ΝῚ βαΐθὶ παΐδτο νυἱϑᾶμᾶδῃ 

Μ.».17.44 οΑΥ̓α 6. ΚΑΠΠΗΙαΘαΙ, ἃκΚ 11} ϑυδίαιιἀδ 18. 1111] [ ἀαβραῖϊδ τηδμῦ 
ἴπ50Κ, 18} ΒΙπ] πα Καπάδηδ 18} ἸΠΡΆΡΙῸ ααμηδηδπδ 4 Ραπα18, 1 

51Κ Δ Ρακαπάδπδ, 18} τι Αἰγρὰϊ το] δ, ἴῃ Ρ1261 νἱβίδὶ 

ααιῦθηῃ ἰηϑύϊδα ὁ πο ρΊθη5 ἃ [πάλ γ6] ῬΘῚ ΟἸΏΠΘΙ ΟΥ̓ΘΘΠῚ 
ΤΘΥΤΔΙΠῚ ΟἸΘΥῦ, ῬΘῚ ΟἸΊΠΘΠ ἸΟΟῸΠῚ ΟΥ̓ΘΒΟΘΩΒ. 866 δα ΠΟ0Ὸ 
ἰθιηριβ οὗ ῬυΟἤοΙθη5, ΟΠΊΠΘ65 ΠΟΙΏΪΠΘ65 δα 461] ΟΘΟρΡΉ ]ΟΠΘΙη 

ἄποθμβ, ααΐα ροιϑρίοθα θϑὺ. ργορίθσθα δἰΐϊδπι τηλρηϊαἀίποπι, 
ἀΟΥΏ1Π1 οἹουίαθ πούϊποανιὺ αἀἰσθηβ Ὁ] ἀΘΒΌΡΘΙ γϑηϊῦ, ΒΌΡΘΙ 

ΟἸΠΠ65 οϑὺ. ΝΟΠ αποα Βαροιδηΐθηι ὑθηηθθ που Ποαγουῦ, 568 

οὐϊδιη ὑδηύαμη οἰ τηϑρη 115 ρούθη τη πα ϊοανῦ, οὖ 006- 
Ἰοβίθπι οὖ ἀθβθαρου ἀθρυθθϑαιη ἀἰ66Π5, 86 δαΐθιι ὑθυ Θϑ ΓΘ ΠῚ 

οὐ οχ ὑθυτὰ ᾿ἰοαπθηΐθιῃ, Ῥιορίογθα απο παίατα ΠομΟ {αϊ, 

Δα 8118}87] 50 Υ πϑοῖ 1 ὅθε ἡ. 12, ΜΡῬ; 416 μαπάβομυ πᾶ 811ᾶπᾶ. 
σΆ θα 1}} Ὑ ρδ]αῖρ. πᾶ βαρ πυδυ)ᾶπο!} 850 Ὗ, ἀϊθ μαπαβομυ ἀπᾶ ἤγαν- 
απο, ΜῬ «πᾷ Ἐγδυζάποῃ. δυκαπᾶθι) Ὗ δυϊηδπαθὶ 18}; ἀΟ6}. ἰδὺ δυϊκαπαθὶ 
γἹ 6] Ομ ἄυτοι 1 ΤῊ. ΙΥ͂, 1 σϑαῦκαῖὶρ περισσεύητε σὰ τοομ βοτίροπ; 18} Ὶ 
ὙᾶΤΘ οὐ ἀπδομί, ἄοοῖς Καηῆπ τηϑὴ 5108 ὑϊαπαπᾶοὶ βυθογαϊπῖτύ ἄθηῖζοπ. 8)} 
τη8} 16} 50 416 Βδηἀβο τ, πἰομύ δ]διηᾶππθ (13). 5|κοὶγτβ υἱβδῃᾶθ1} βίθῃΐ 
ἴπ ἄογ ΒαΠἀβομΥ σνοὺ τἰ Κι]; ἴθ ΠαΌΘ 65. 815. οδιβθα165 ῬΑΥθΟΡ Ζὰ 
ἐἰα παπᾶοθὶ ροϑοίζί. Υ βομσγοῖδύ βἸκοῖσα (65 τη ϊϊβϑίθ β]κθῖτ)α ἢ 6556) υἱβδηάθῖῃ, 
ΔΌΘΥ 815 Ζιβαίξζ Ζὰ ταϊκι! ἀὰ} ἰδὲ 65. ἀθουῆϊϑϑιρ ἀπ βἰπηβίσγοπα. ἜΞΌΘΠηΒ0 
νγοηῖρς ὈοέγΙοαϊρέ Τιῦθε5. δγκιἄσυπρ (ρ. 86), ἄθὺ ἀϊθ ψουίθ ᾿πῈ} Β15. 188 
Βκϑῖυβ Ὑἱβαᾶπθὶ Ζῃπι ὙΟΥΠΘΥΡΘΒΘΠἄθη σιθῃῦ πᾶ δ15{}1} ἀθν Οοπ]ποίϊοῃ, 
γ ΘΠ]. οἶπθα Ζυγοιΐοη ἱπὰςπ 15 181 νϑυααίθίθ. ΤΠ ὑπ ΜΡ βοῃγθῖθθπη 
Βἰκοῖγρ υἱβαπᾶβ τππᾷ νου μᾶθη αἴ65 τη ἄθιι βαθ]θοῦ γὸπ Καπηϊᾶα, τηϊκ1}- 
ἄυ}7 Υ ΤΙΟμᾶππ65 ταϊ Κι]. ἰαραρυο} Ὁ ὕθου ἄθὺ Ζ6116θ.ἁ αἴάτο νυἱβαπάδῃ] 
Ὑ υἵατο 8ἃ]]αἴτη γίϑδη 'πᾶ; ὙΡ]. ΖῈ οοηβίχποίίοι ΠΠ ΤΊ. 17,18 αἰ ΡαπάδηΒ 
᾿ιδδίδθϑ5 1 γϑῦσραπα πη ΟοΥπρ ἴῃ ΖΆΘΠΘΥΒ Ζοιύβοῃγ, Υ Ὁ. 421. 9. 4ὰ- 
τηᾶη απ} Ὗ αὐπηαπᾶπδ 1Π8. ͵ 

τοὶ (114 0}}} ἄϊο5 ψουῦ πὰ ΠΪΘΙ ππα ἀπίθη ὁ, ἷπ ἄορι ὈΠῸ6] ταϊκῖ]οὶ. 
88, ἱρΑΡτ0] ὁ ἄνωθεν ἐρχόμενος ἐπάνω πάντων ἐστίν. ὁ, 8 ἰπιῖ- 
πακυπᾶδηα 6} ᾿ὰράρτο ἀυπιᾶπᾶπα)} 7π. 11,81 ὁ ὧν ἐκ τῆς γῆς ἔχ τῆς 
γῆς ἐστιν χαὶ ἐκ τῆς γῆς λαλεῖ᾽ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐρχόμενος ἐπάνω 
πάντων ἐστίν; Ὠϊταϊπαϊκαπᾶδπα οηβρυίοῦ 4180 ἄθπι ρυϊθοβομθη ὁ ἐχ τοῦ 
οὐρανοῦ ἐρχόμενος. ἴοι φιμπαπᾶπα 5, δὰ 41. ΠΙ, 81. 



ΘΙΚοϊσοίηβ ΤΥ ὁ. ἃ. 6080 

τηδη πᾶ γαβ., ᾿θ}θ6 γϑὶ 5 1006 Ῥγαιίοίιθ. νἰβαπ 8 Ἰὰρ᾽ σΆΤΔ1}- 
ἰοῖπῃ νοὶ γοα]απβ, ἃκΚοὶ 5 αἰγραὶ νὰ 78}} τι να ἃ Παὶ γβίαϊ 

τοὐ]απάπ: ἱν 588 τ8 πἰηηῖπα ααμπιαπα, ὰ θὰ] ἴῃ ἸοΙΚὰ νἱβδῃ 
Ραυμία, ἀκοὶ αἴατο Δ]]αΐτὴ ἰδὲ. «70α͵ν ῥαΐοὶ σαβαΐυ 7α0. σαΐνανο- δι. ΠΙ, 82 

δἰεία, βαία υοἰξυοαεοὶρ; 7α}, Ρὸ νοϊξυοαϊαα 18 γνἱ αὐγιδ]υιγν γυϊηΡ. 

ἦι Ῥαυ Βα θαὶ τι [ Ἀἰμηϊπα ἃπὰ αἰγθαὶ ἴῃ ἸΔΠη6. ΘΔ ΘΠ ΒΠ815 ἃ Μ.Ρ.18.44 
48 Π|., ἃκΚοὶ εἰ ΡῈ πᾶ] 15. δἰ γ Ῥ61]η8. γὰ8 ΠΪΠ τι8 αἰσραὶ το] Πα, 

ἃ Κ ΕἰΠπαΚαπαα πα ἢ] 5. {ὉΠ Π5η]., ΡΟοὶ σΆΒΔΠΥ Ἰᾶρ' ΟΆΠΔ1- 

βΒἀα αὖ αἰἰΐῃη. ΡῸ πὰ ἰπϑακᾶπα γδϑιη ἰτὰπη ἸΟΠΔΠΠ6, ἢἱ ἴῃ 

-..οορ5ρρτι.΄΄Ἑὁ.-.Ἐ..-.-.-.--ς.-..Ξ.Ξ.ὃ.ὄ.ς... -.-- -. .ο.ς.ς...».ἥς.ς..ϑ.]ς.κ;.ς--. .-ο--..-----α---... 

Βῖγθ βαποῦμϑβ βῖγθ ρτορῃθία ογαὺ οὖ ᾿πϑυϊθίαγη ὑοϑυ ΠΟ θΑΙᾺΙ, 

αἰζαμηθιι οχ ἰθυτὰ {αἰῤ οὐ οχ υϑυθ 8} παύπτα Ἰοαθηβ; 564 ααΪ 

ΘΧ Θ0610 γϑηϊῦ, οὐϊδηηϑὶ ἴῃ ΟΟΥΡΟΥΘ 6886 γἱἀθὈαῦα], ὑδηηθῃ 

ΒΌΡΘΥ ΟἸΊΠ6Β οϑὺ. ΕΠ αιδθ νἱαϊῦ οὐ διαϊνιῦ, θὰ ὑοϑύαϊαι: οὐ 
θβ ΟἿ Θ᾽ 15. ΠΘΠ]0 δοοὶρῖῦ. αἴθ οὐδὶ 6 [ 60610 ἴῃ [61- 

ΤΠ) ῬΙΟΡίΘΥ ΠΟΙ ΠΣ) ΟἸΒροηβαυϊομθη Ὑθηϊῦ, ὑδη]6  ΠΟῚ 
Ἰ4οῖγοο ἐθυγϑίου ἔπ|ῦὺ πθα6 οχ ἰθιγὰ ἸΟΘΊΘΠ8, 5604. ΟΟΘΙοΒ[ϊἃ 
γα θη8 τηγϑίοιϊα, απδ0 νἱάογαὺ οὔ δυάϊγουαὺ ἂρ ρδίγθμι. 

μᾶθο ἰριθαν πα] σα θαπὐμ ἃ ΤΟΠΔΠΠΘ, πὸη ἰᾷθ0 ἰδπύμπι, αὖ 

γδυσᾶάδῃα1} Ὑ αἰτροὶπαὶ. Τὸ οὐκΙᾶνθ: οὙΘΥΌΪΒ. 56. τηδηϊοϑίδηβ᾽ 68- 
ὈΠῚ5, ΘΧΡΙΟΔὈ1115, 1ἀθοαιθ ᾿που ουθ ΡΌΠΘΙΙΒ. οὐ ΘΟΠΙΟΙΟΠ185. (516); Γι 09 

ἀθογβθέζέ, συ θ8}1 ὑπᾶ οΥκΙᾶσέ (Ρ. 517): ,1πὶ σορθηβαίζθ Ζὰ ΟἸ γιβίμβ, (ΘΥ 
5100}. ΠΙΟΘΝΕ ΠῸΥ ἀυΤΟ, οτίθ, βΒομάθυη Δ ἢ ἀυγοῖς ἰδίθη 818 ἀθῃ ΜοββῖδΒ 
Βουτκυπᾶοί᾽. Μ|ν βομοὶπύ ναυσάδμδὶ ππρϑβοῃϊοκίθ θθυβοίσυπρ' ἀθ5. ΡΎΙΘΟΗ. 
λογιχός; ἀἴθβϑυ διβάσιιοκ ΕἾΤ τη θ ΒΟ ]]10 06 γϑυπαηΐ ἴτὰ σοροηβαί Ζὰχ ρΟίύ- 
ΠἸΘΉΘη ὙΘΊβῃῖῦ ουβομθιηῦ πϑτλ] 10 ἴῃ Ἃ6Υ ουκ]ἄγαμρ' 468 οὔ θπ δΔη ΡΟ  γύθπ. 
ΕἸ ΘΙ Ομ π155688 γ011 ὑσδυθ απ Ὀ61 ΟΥβΘπο8 (Οαύοπα Ρ. 101) ἡ λογικὴ οὐσία, 
ἧς μέρος ἐστὴν καὶ ἡ ἀνϑρώπου ψυχή, ἐξ ἑαυτῆς οὐδενός ἔστι τῶν 
ἀγαϑῶν γεγνητική, εἰ χαὶ δεχτική ἔστι τούτων. αὕτη τοιγαροῦν, γυναι- 
χὸς τρόπῳ, ἐξ ἄλλου γεννᾶν πέφυκε. ἜΡΘμ50. Ῥθὶ ΑἸπτη ηΪ8 Ῥ. 108: 
πᾶσα οὖν λογικὴ φύσις, ἀγγέλων τε καὶ ἀνϑρώπων, νύμφη ἐστίν, 
γυμιίος ἐστὴν ὁ Χριστός. ΙΘΒΟΙ Διιβάτγιοῖκ ὙΪΤΩ͂ 4180. δΔ0ἢ. 1πὶ σούϊβοῃθπ 
ΘΟΠΙΤΙΘΗΔΥ ὙΟΥΔΙΒΡΟΡΔΉΡΘη 5615. βδυμπίαθαϊ 1.5] ἅϊθΘ Βδπάβομυ Παίίο 
Ῥαυμήαθαϊ τ5 δἷσ, δἷσ ἰδῦ 415 Ὁπρ. Πρ θΘΖϑι πού. ἃ, ὅῃᾶ δἰγραὶ] ἀ]6 
ΒΑΠἀβο τ ἀπδῖσθαὶ, πιομύ ἃπαῖσρα (ΜΆ). ρδυθηβη815)] Ὗ ρδηϊδίαϊθ. 18 
αἰτθα1}] ἀ16 Βαμάβομυ! τ 5 | Ραϊ. δμῃδῆ!μαπ 8] Υ ἃπαμι]]πᾶ5, ἄοοῖ Ὑρὶ]. 
1,6. 1, 23 (Ξ--- παραδιδόναι). πὶ 11] ἱπ δου ἀθὺ Ζ6110. 

78 Ῥαίθὶ βθ588ν)] 51. ΠΙ, 82 χαὶ ὃ ἑώραχεν καὶ ἤκουσεν, τοῦτο 
μαρτυρεῖ" χαὶ τὴν μαρτυρίαν αὐτοῦ οὐδεὶς λαμβάνει. νοϊίνοᾶϊ44] ἐὔτ' 
γοιγοα!θα. ἃ, πὶ Ῥ6 [4115] οἱροηύ πη] 9 σούίβοῃθ γοάοπϑατῦ; ὮΌΘΥ 
[ι41415 γρ]. Ἡθγπθ 'ἴπ ΟὙΪΤΊΤη5 ὟΝ ὈΥΓΟΥ θ 0. 8, ν. Πα], 

διανοιῶν τ ». 
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Ρΐ5. Ραϊαῖποϑὶ οἱ ἔγαα) 5. ταὶ] θη σα Καπη 464], ἃΚ ἀπ σαύαγῃ- 

Ἶαι 78} ραβᾶκαμ Ρὸ δἴστιαοι Βαϊ δα 4115. 18} ΜΑΓΚΑ1]- 

1δ8, Ραϊθὶ αἰπᾶπα ΔηδηδηΙἀθάππ αἰρβᾶπ αὐΐαπ 18} βϑαπὰ;: 10 

ΔΉΡΔΙ 88 γ6]1}1ἃ. .. 

Υ͂. (οἱ πα 1) πιὰὶ Όἱ δὐὐϊη 5υ θυ θο5, δὺ 8] Δηηηη8 γϑα ΒΘ 
δἰ ΠμδῖΖο8. ὩΠΑ 5815. Ὀ61410. 10 Ραῦοθὶ τ] 15 (Πρ 8η8) Ρᾶπᾶ 

ἀοτηἶϊπὶ τηδρηϊπαϊποιη ποίδηι ἰδοοιθῦ, 564 δὰ ποίδπαδιῃ οὗ 

οοηἤαξαπάδηῃ {1181 ἱπηρίδηη Ομ ΓΟΥ βίη ὅ8.061Π1 οὺ ΜΆΤΟΘΙΙ], 

4] ὑπὰΠ| δαδὶ ϑπηὺ ἀἴοοτθ ραύσομῃ οὖ Π]ΐππι:; Δ]11ἃ ὙΘΙῸ 

βαποῦιβ ϑρ1 8... 

Υ. .. αὖ ραιύϊοθρ5 810 βϑουσπάπμηι ρα ύ ΘΠ ΠΟΠΟΥβ, 1Π ΟΠΊΠΪ 

ΟΡΟΙΘ ἀπὰπὶ ριδθοθρίπμῃ οχϑρθοίαῦ. ἀπ0ἃ Ὑ6γῸ δἰζθυπιῃ α]- 

ἄοιῃ αἰ] ρσοηΐθιῃ, δἸθθυαπη ἀαύθπι αἸ]θούαμη, δ] θυη. Τη0}- 

8Κ ἄὰ ρσαίατμἤαη] Υ̓ δἷκ 1. ἄἀὰ ραἰίαγμ]απ; 81]Θγαϊηρ5 ἰδέ 188: Ἰκᾶτη 
δ ΘΒ] ἢ. ἰΔἢ ραβακαῃ] ἄθου θυ 26116, Μδυκα1]]805]} 50 Ὗ, ἀϊ6 μαπά- 
Βοθσ  Μαυϊκα Π]Παὰ5. 588. γ61 8] αἴθ Πδπάβομυ δ ἴπ ἀΘΥ Ζ6116 ΠῸΡ 5 Ὑϑὶδᾶ; 

ἃ ἰϑὺ υἱϑι]οιού ΡΘΥΡ ΘΒΟΒΥΙΘΌΘΗ. Υ. ἃ. οἱ ἃπᾶηπϊτηδὶ δὶ αὐζίπ 5υ θυ 08] 

ἃϊο παπᾶβομυ τὰ ἀπ αὐἰπ ΒΥ ΥΙΡοΟΒ; ταθῖπθ ψϑυπαιθαηρ' (ΒΥ ΥΡθῸ5. βϑπηθύ. 
ρατϊ}.) συύπαρε βιο ἢ δαῇ Υ̓ ὁ 181 15. (180) δπαπϊτηδηάβ ὈΪ δἰίϊπ ΡῸ βυθυῖβᾶ. 
Τ ογρᾷπχε χὰ δηΐδηρ, ταῖν ἀπνθυβίῃΠ108}: (απίθ βαπιβ ὈΪ Δ)]ατα)πια; Υ͂ 
Βοσοὶ δύ: βαπαβ Ὀΐ νϑυτάα βυθβδιίητηα ἴῃ δ 1 π8 βυθυῖθο8. δἰπαῖΖοβ] Υ 76ἷ- 
παῖσζοβ. σταϊῃτϊβ ἀηΡαγαταπ8}] 50 Υ; 80} Τιὅθθ Ρ. 88 11 αἸρῚΡ αἰπᾶπᾶ 

(οἄον ἀηβαταᾶπα) Ζυβομθη βαίοὶ ἀπά ταὶ 015 Θ᾽ μβομβ]θθθπ; ἄϊθ Βα βομγτ 

Ἠαΐ ΠῸΣ ταϊίϊ5. ὙΙ6 ἀοΥ ρορϑπδαίς βᾶπᾶ ἔγ]οάδῃ χοῖρύ, ᾿ἰδύ βᾶπα δυ[1Κ86] 

χὰ {τἰοπᾶαπ, Ὀ1Δοὲ 4150 πῖομέ ἄθῃ ρσαρθπβαίζ Ζὰ δηβδυϑηιῃ; 8ἃ00}} βθύχύ 

ἄκθ Οοὐΐδομθ πἴθ ἄθῃ δυο ὶ εἶτ ἀδ5 δἰ πίθ]θπᾶθ ὁ μέν ---ὁ δέ. 

βαβακαι Ρὸ αἵριιάοπ παῖ δὲ βθ αἶα 14} ΜΑγκΑ]]διθ, γρ]. ΤΠ θο- 

ἄοταβ 'ἴπ Οοτᾶογϊαβ Οδύοπα Ὁ. 2206 ἐκ τῶν εἰρημένων οὐ μόνον τὴν ᾽Ιου- 
δαίων ἀγνωμοσύνην, ὠλλὰ πολλῷ. μᾶλλον καὶ τῶν «Σαβελλιανῶν τὴν 

δυσσέβειαν διελέγχει χ.τ. λ., υπᾶ Ῥ. 198 εἰς ἔλεγχον δὲ τῆς τῶν αρ- 

χελλιανῶν ἀσεβείας χαὶ τοῦτο ἐφϑέγξατο, οἰπ]οϊίαηρ 8. 4. γα. Ὅϊ6 
ἴοι οτὔτίοσίο Ὀ1Ρ6Ιβ66110 ἤπᾶθε βιοι 7}. Υ͂, 19 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, 
οὐ δύναται ὁ υἱὸς ποιεῖν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ οὐδέν, ἐὰν μή τι βλέπῃ τὸν 

πατέρα ποιοῦντα" ἃ γὰρ ἂν ἐχεῖνος ποιῇ, ταῦτα χαὶ ὃ υἱὸς ὁμοίως 
ποιεῖ" 20 ὁ γὰρ πατὴρ φιλεῖ τὸν υἱὸν χαὶ πάντα δείκνυσιν αὐτῷ ἃ 

αὐτὸς ποιεῖ" χαὶ μείζονα τούτων δείξει αὐτῷ ἔργα, ἵνα ὑμεῖς ϑαυμά- 
ζητε. 21 ὥσπερ γὰρ ὁ πατὴρ ἐγείρει τοὺς νεχροὺς καὶ ζωοποιεῖ, οὕτω 
χαὶ ὁ υἱὸς οὗς ϑέλει ζωοποιεῖ. 22 οὐδὲ γὰρ ὁ πατὴρ κρίνει οὐδέγα, 
ἀλλὰ τὴν χρίσιν πᾶσαν δέδωχε τῷ υἱῷ, ἵνα πάντες τιμῶσι τὸν πα- 
τέρα. ὁ μὴ τιμῶν τὸν υἱὸν οὐ τιμᾷ τὸν πατέρα τὸν πέμψαντα αὐτόν. 
ὙΘ]Ο65. ἄϊο αἷπα ΔπΆθ5Π8 861, αὐ ἀϊθ Ομ τϊβίιβ ᾿ναχίοῦ, οὐρὶθὺ 510} 

ΔΒ 19. 

΄ 

“ὦ »' 

ἐ. -αὐοενων ὅν 
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ἔγ]οπδη, Δ Ρατα πα Ρὰπ Ρὰπᾶ {υἰ]οάδη, Δ Ραγᾶπα αἰ Κη ]λπ- 
ἄδη, πρᾶγμ Ρὰ! ρὩ] οἰ Κομ δ 741 π18 ναπγβύγαμη (110), 

Ραύαμ ἂμ ἴπβὸκ Καπηδηβ ΡῖΖ6. ὩΠαν ΔΙ Π6 ΙΓ ΖΘ, οἱ ρἃ- 

Ἰαϊβ]αϊπα 51 Κ ὈΪ βΡαμηὰ ὑγὰ ἃπαγαὶ"θ)]α αὐὐη8 18}1 Β.ΠΔΤΙΒ 

πα αϊΐζαη. 18} πὶ πββδα! βαῖπα. πα} βᾶπα ἰαϊδῦὺ 5ΚΘ11}15 

Ὀγὰκ Ἰαπβ γασγβ 4}: δυαβυθ αὐ αἰέα «γγαϊβοὶρ ἀαιβαηϑὺ ΜοΡ.30. 4 
2αἴε ἰἴδαν σαξαι ῖρ, βυα 7αἾν βιῖιβ βαηφοὶ υἱὲ ἰέδαγν σαΐαιι- ὀλεῖ. 

71}, οἷ, βυθβαιηπηα ΥἹ]]}1π 18}} νυ θϑδὶ τηδ αὶ ρ] ΘΙ ΚΟΠ 48 ῬδΙηΠηἃ 

ἴδ 8. σδαϊα]αηἀϊη ἀδιβᾶη8., (5110 σδαϊα)]αη ἀλλα 88) σδΠδὶ- 

ἐᾷ πα 8. ΡὶΖ6 ΠΠρΡΆΪ ΔΙ] λη6. θυ Βα] Ρ61π πα θα απ 5. ρΆΒΟΚΙ. 
πὶ βαὴ αἰξα τὶ 5.071} αὐγηοίνιυ, αὖ βίαμα αἴϊα αἰσαζχα, Ὑ, 25 

ϑεέηαιι. ἵν πὰ ἃ1Π5 78} 88 βϑ8 πὰ ὙΘΒ] ὈΪ ΘΔὈΔ1]Π1805 πῃ], 

τη 55} 6] Καίτη ὈΔΠ αν Ρ5 ΠδΙηηδ πὶ, Ὠγναῖγὰ βὑο]αῃ 18}} πὶ 800 | 8} ο Μ, Ρ.21.46 

βίγαηῦθη}, ἀἸύθυα ἃαΐθπι ᾿πηϊ αηῦθηη 1111π|8 ΟΡοτα αἸοἰῦ, ΠοΟ 

γΘ1Ὸ ἱπαϊοαγιῦ ϑοῖθηθ α θα ΓΟ ΘΙ ΘΙΤΟΤΘΙΩ, πὖ αἰβοαηῦ ΘΧχ 60 

ἀπὰ8 ῬΘΙΒΟΠᾺΒ ρα ὐγ 5 οὐ ΠῚῚΠ ῬγΟ ΘΙ πον ΥἸχϑυθηθα. 560. - 

ἄππη Ποὺ γϑϑυϊρίαμη ῬΘΥΒΡΙΟΟ π8ὰ8 γοῦθ0ὺ αἰχιὺ διοαῦ ΘηΪγὴ 

Ραΐθυ δχοϊαὺ τηουύποβ οὐ υἱνιποαῦ, 510. οὐΐδηὶ ἢ]1π85. 405. να]ὺ 
γίνιποαῦ, αὖ, δὰ γοϊαπίαϊο οὖ βῶ φρούδη ᾿πγϊύϑηβ. Θὰ 64] 

ῬΠῸΒ γἱνιποανῦ τηογΐαοβ, ᾿ρϑατη νἱνΠοαθα ΠῚ) του 08. Ρ0]]1- 

οἶδα Ἱπουθα!οσιτη ραρπδοὶ αὔθ ΠΟΥ ΘΡΔΠΒ ΟΟΥΤΡΟ οὕ. ΠΘΟΤΘ 

Ῥαΐθυ ᾿παϊοαὺ ααθιηαθδμη, 564. ᾿πα]οίαπι οηπηθ ὑγ8 1410 Π]1Ο. 

απο 81 ἀπῸ85 ἸἀΘΙηαπ6 οϑϑοὺ βθουπάθπχῃ ὅ'40611}1 ἀΘΟΙ Αγ ]ΟΠΘΙῚ, 

Αἴγθυβὶβ βρη! Ποαῦτθ ΠΟΙ ΠΙθ5., ΟΕΟΙΩΟΔῸ ᾿πα]οᾶγο οὐ ΠΟΙ] 

ἐγ] οὐδη} 416 ΠαΠἀβοηυν ἔγ]οπᾶδῃ, ἄδ85 οὐβϑίθ πὶ ἰϑὺ στδᾶϊγύ, ἰαῖκη- 
᾿ απᾶδη Δ ατᾶπιι ἢ] 416 Πα ἀβ στ Ὁ ἰαἸ Κα]απ δ [ ἡ Ρατάπαῖ. α1}1}] 50 ογρδηχί 
Υ ἀδβ [θ]οπᾶθ Ὑουθατη ἀθβ τηϊύ βαΐθϊ Ὀθρι πποπάθῃ βαΐζθθ; ἔθου 1, 068 
γΟΥΒΟΉΪΑρ 5. Οὔθη. βαΐίμ}} ,1ἰ{{οτὰ Ρ ἔογδιηΐηθ ἀορογάϊα᾽ τ τη 5881- 
Ῥαϊπα]} 80 Υ βθῃσ ΔΗΒρτθομεπὰ [τ τ αὶ θαῖπα,, νρ]. τη ῖββδα1855 48. ΥἹΙ, 48. 
ΙΧ, 10. Χ, 19; [τ πραίβαμ 1165886 510} 81]6η14118 ταὶ Ῥ8οκίδη Ματο. 
ὙΠ, 11 δηίμτθη, Ὀ. 51108 σδαϊυ]απ ἀδαθδ}8} ἅϊθ8θ πούνθμπαϊρθ οΓ- 
βαηζαπρ βομ]ᾶρε Τιθθ Ὁ. 40 γοόοσ, Ἰθάοοιβ. Οἤπο 511084; Υ͂. μαύ Τι,ὅ))65 γϑυ- 
τηδαηρ Δα ρ Θ ΠΟΙΏΙΠΘΗ. φ8 501} 80 Ὗ Ὁ’ ρΆ801. αἰππομθ ἀ16 παπά- 
ΒΟΒΤΙ αἰποόθαη. ἷρ πὰ} Υ 10 1αθαϊ πὰ; ἄθῃ Βυροίμοίϊβομθη ρϑοῦγϑθαοἢ 
γοη 1Ρ βομοϊπύ Υ πιοῃύ ρσοκαππύ Ζὰ ἜΝ γΡ1.: Το ΤΙ, 89... ΣΧ, 15 ὅ, 8: ἦ 

Δπάὰ}} Ρᾶπά ]α18{} 5. χὰ Π ἃ, Ῥ. βνάβυθ αἷκ αἰΐα] 5. οὔϑῃ 98}. 
Υ, 21. Ῥτγδβαθδ]βοίη] ἴῃ ἀμ] ΟΠ βἴηπο βίθμύ ΤΊ. ΥἹ, ὅ ὉΒΡΆ]}6ὶ [χ 
διαπαρατριβή. πῃ Ῥαη αἰία} 5. ορϑθῃ 7}. Υ͂, 22. 
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58, βαγηδ τηϑῃ θα! ἰ δὰ βαύα! Π6] πϑηΠ 6. ἸηΠ)81461η8 ὑνδ]6 
Δη ἀναγ }]86. ΔΗ ΡΔΙ]6 1 κοῖη Ὀαμαγθῖρ, αἷς ΠΙδ8. τη 18 νϑΌ ΒΟΥ Β 
πϑύϑ Κη ̓  5, ΔΗ θαΙἃπα ΤΙ] ΠΝ ΠΙ ΔΙΠΠΟΒ τη 5 ο]απᾶδῃ, ἃκ [τἃ- 

σἸ Ραμ ἄδη βαπαι βίϑθιοϑ γδ]ἀπΐη]; 18} 15. (150) Δηἀπ]τηδη 85 ὈΪ 
αὐξη ΡῸ 9υ6 ρα 18} 4116 βίαια Ὁ] 781115 γὙ1Π1η ἰδα]αη 8, οἷ 

Τα. Υ, 93 αἰϊαὶ οδυογαΐγα 8τιγιι, βυῶβυθ βυογαηαί αἰέξωρ. 5κα τη. πὰ 8118] 

γοὶβ, αὖ 5 δ Καὶ 14} 5νὰ ὈδΙσ αὶ ἰηϑαη αὶ, οαρὰ ἀπρϑαγα- 

Μιν.59.46 ἃ πατητηδ, ἃηαἀϑαίζαῃ ὈδΔαγ πδηδ |[ 1811 αἰπαραιγα ϑπαηδὰ ο5. ΘᾺΡ 

γί βαπαϊη σα ΚαΠΠ8Π, οἰρᾶη ΟὩ] Δ. ] Δ ἀΔΠη8 βγ611Ρ8 718 πγαρᾶ- 

6 10 0]1ΟᾺγ6 ἰάθη ροβϑοῦ πρα6 ΘΠ1ΠΔ ὑδηιη ΠΟΙ ΪΠΠΠ ΟΟΙη- 

χηπίαίίο ἀπδητπι ρΘΙΒΟΠδητιη αἸγοΥβιθαύθιη οδύθμαϊ, θα τ]ὸ 

τη ΟἽ 5 ΟΡΘΙΒ. ΔΙΡΊΠηΘηὐπτη., Δ] 6. απ] 61} ΠπρΙηΪπθτη ἰπα]- 
οαπίρθιη, 864 ἰτδαθηΐθιη ἢ]10 1π61011] φρούθβιαίθιη; αἴαπθ 1116 

ΔοοΙριῦ βθοῦσπᾶαθμη ρα θη] ΠΟΠΟΥΘΙῚ οὗ ΟΠ1Π6 Ἰπ0]οπτὴ βθοπη- 

ἄσπῃ {Π1|8 γοϊαπίαίθιῃ ἴαοϊδ, αὖ ΟἸΏΠ65 Ποπογθηὺ ΠΙΊαγη, 5᾽οαῦ 

Ποποιαηὺ ραίγθμι. ἀθθοηι8 ἰριθ1 ΟἸΏΠ65. Π08, ἱπ 8} 80 

[81 τηϑηϊοϑία ἀθοϊαγαθίομθ, 460 πὸρ ΘΘηΪύ0 ΟΡΡΟΠΘΙ6 Θ6η1- 

ἃ ἔπη | οὐ ππὶρϑηϊδαχῃη ΠΙατ ἀθὶ ἀθαμλ ΔΡΏΟΒΟΘΥΘ, αὖ οτθάθη- 

6. Βίοϊαπᾶαη} Υ βΒἰοϊαπᾶδπ αἰρὶρ; ἴοι οτράμσο τὴῦ Ὁ θαπᾶνοιρ 
δι1ι5. ἄθπιὶ γου μου μοπᾶθη, 15. δύ δηηϊτηδπ5)] ἀ16 ΠαΠβο τ 185. δ παηϊ- 
τηϑηᾷ5, Υ͂ βομϊθῦ πϑο ἰαυ͵δηάθ οἷπ πιβία!Πκη]αᾶα; τηθηθ ιἄπαθγαπρ ὨΪ|Π0 

αὐ Ἰοϊομίοσο αὐτί. Ζυγ β(θ]απρ' γὸπ ᾿ἰδύ γοὺ ἄθπι ραυίϊοῖρ υρ]. 171 Ο. 11,11. 
ΙΧ, 12. 6]. ΤΥ͂,8. Ὁ 1] αὖθ ἄθπι γουμουρθῃθηάθῃ Ῥαπάν)αθα οτρἄπΖθῃ. 
ὍΪ αὐξϊ}] 1,ὅθ6 Ρ. 14 υπᾶ Υ αὐ αἰξίπ ; ὈΪ αἰθϊη ---, θη βρυθομΘπα ἄθπι γαίοτ᾽᾿᾽, 
γρ]. αἴθ Πο]ροπᾶθ βί6116 7}. Υ͂, 28 ἵνα πάντες τιμῶσι. τὸν υἱόν, χαϑὼς 
τιμῶσι τὸν πατέρα. π0}ὰ] Υ ραβα αὐη. δμπάβαϊ(ζαπ] Υ 411α 584]781. 
Ῥαυταπαπα} 50 1 β᾽πηρϑιηᾶβθ, 4001) βαρὺ ΟἹ 5610 80: 510 6 οσοπίθοίιτα ῬΟὗι8 

αυᾶπι 6 Ἰθοίίοπθ ἄσλτηιβ. Μαββιηαπη Παίίθ βυθυ! θὰ Ρ᾽ΘΒΟΠΤΊΘθ οι. ἃ, ρὺΡ 

γἱβαπαϊη ρακαπη}}} ἀἴθ Παμἀβ ἢν} ΡῸΡ νἱβαηᾶσπ Καμπᾶπ, Υ ρα νἱβδῃ- 
ἀϊη σαϊκαμπᾶη; σοι Ἰζαῆπ σὰ ἀπγογάπαονε Ὀ]οῖθοπ, Ὑρ]. σὰ Ἐρῃ. 11, 11 
ἔτατα Ῥίζαϊ πατηπίἄοπ Ὀϊπιαῖϊς; ρου ρακαηπᾶη γογρ]. σὰ 1 Ο, ὙΠ, 6. 1,0. 
11,28. Τ΄6 Βαπάβομυ 1006 Ἰορανὺ οὐκίᾶτυ 1: , πηϊρθηϊίο (61 Π]10 ἀθαπι 
6588. 501τ6 ἀδθθοιηυπ᾽. 1 ὨγαΡαγδιητη6 }}} α16 Παπαβο Ὁ 7. ὨγΔΡαγδιητηα, 

ποΐὰν Ὑ ποῖ 111 ἃ αἰ πμνα βγη] 6} ΒΟΠ ΤΟΙ δ, ἄρῃ δύ 71ὰ 5᾽ ΠηρΡ ΘΙ 8858, 
ΠΑ πρθθη. δἰ γα ράταϊι Ἰζοππίο Ἀγαβασι 0101) βοῖη, ὙρῚ. Ἀναυ]συ ἀπὰ 
ἰπμναχ]συμ. ΤΠ μᾶϊύ Ἰυμναβαν τ οἷπ ὁοτηροβίθιπι πὶ βίππθ ἄθβ δὰ 
ΘΟμΘααΥ, 

“-»-......................ς........ ... ...,΄΄΄ὦὮὦᾧὃᾧἊὕὦ-ᾧὕὕὕὕ-ὕὕ-ἷἝἵ΄ἷἵἧὩἴ-Ὡ-΄-...Ὄ.ρ-ῤ  νς.ς.-..--α-- --ὀ-ς-ς-.ς..-. 

ὁ. δηβατάπα ταὶ 18] ἄοΥ ρϑροηβαίψ πίονχιι Γο]ρὶ ἴῃ ἈΠάΘΥΘΥ ΤΌΤΠΗ : ᾿ 
Ἴαι 15. 1ϑὺ ἃπαμπ]πιδημ 8. οού, οἱ 811α] ΒΥΟΥΑΪη4] 5, ἀ16 Κυϊ 5016 πούθ, 



"' ΨΨΎνν Νὴ ον 

πο αὐ 
ΓΕ - 
ἣ". 

᾿ ΘΙΚοιγοὶπϑ Υ ἃ. ΥἹ ἃ. 0839 

ται] ἢ πβοὶθαΐπια Ὀὶ γαϊγ ρίας; ἀπο Ραΐα αἰβᾶπο οἱ αὐξαὶ δι. Υ͂, 32 

ϑυογαΐηα βιίῖς. βυαδῦο βυογαηα αἰξαην πὶ ἱθποη ἃ ρ]ο κα 

φΥΘΥΡα πβρῖθαπ ἀμ5 [αἰβοὶβ. 18} 5110 παβίδηαθ, (Ρ88) 

β᾽ροπίαηβ Ὀϊα]απβ ἀπ αὐξη 48} οἱ {γ1)05 η)8, βυαϑῦθ {7708 7. ΧΥ͂ΤΙ, 28 

ηε, πὶ ᾿θπα]οῖ κα {Πα ρνὰ ἃ ρα] οἶα ΡαΪγ] Ραΐα δύ ΚΠ Ρ. 

βαχηση} βαπὶη Βαϊάδα... 
ΥἹΙ. ... παπᾶδ, ἀΠβυϊ Κα ΡΟ ΖΟὶ γα} ὈΪ Πα Ραὶ 8118 1588, ἃ Μ.Ρ.28.41 

Βγ6 5110 15. αἰβὶθ: 2αἵη8 ββαὶ υα]ιδΊαγν, 1 ἐδ ηηϊηφηαλι, Πα γι 

Ρἰχοὶ πὰ ἀπ 161 {ΠΠ14| Ὠγθῖ]αὶ ρα] θη. ἀπ ΙΟμΠᾶππ6 Πδι5]81- 

ἴθ5 ΒΟΠΟΙΘπΙ ἰᾷπὶ αἰτία ὑὐϊ θαδχητ8 βοοσπάστη αἱρηϊδαύθῃη ; 

πᾶπῃ {Ππᾷ ἀϊούαμη {Πὺ οαμποϑ ποπογϑηὺ ΠΙΪαπι, δἰοαῦ Πποπογδηῦ 

τς ῬΑ ΤΠ ΠῸῚ ῬΆΓΘΠῚ 864 5.1} 1160} ΠΟΠΟΙΘΠΙ {106 76. π08 ἀοσθῦ. 
αἴαθο ἴρ86. βαϊγαίου, οὰση ῬτῸ (ἰβοῖρα] 5 ῬΥθομη5. ῥα νυ αἰχιῦ 
ΠΠΙρΡῚβΒ 605, 5ιοαῦ αἸΠ1ο 8. 1η6, ΠῸΠ ῬᾶγΘπ] (Ἰ]Θοὔϊοπθιη 568 

5161} Θὰ 16 5ρηϊῆοαί. θοάθιῃ τηοᾶο ... 
ΥἹΙ.... τηΐπτιϑ {Πα γῖ5. [δοῦα οϑὺ πΘοΘϑβ8 710 1Π1π5 ργδθα]οα- ἃ 

ὅϊο, 5βἰοαῦ ἴρ86 ἀἰοῖδ ΠΙῸΠῚ οροτύθὺ ΟΥΘΒΟΘΤΘ., Π16 Δα θ 1 Τ]Π1], 
ἀΠΔΡρτορίου ἰριθαῦ δὰ Ὀγογθ ἰθηρ8 ΟΥΘάθγΘ ἴῃ ΙΟΠΔΠΠΘΙη 

ρθσεονσ αν ας 

Ὁ γαῖσριᾶα] Υ Ὁ ναἰγριάαὶ, τγὰβ Τιῦθθ Ρ. 12 νϑυϊαηρὺ παίίθ, ἄσοῖ 
βέθῃύ Ὁ ποῖ τηϊξΐ δοοιβ. ἱπ ἅογ θοἀθαίΐαπρ' , σοΙη 55 ΥΡῚ]. 1 Τίπι. 1, 11 
Ἰαϊβοϊπαὶ βοὶ ἰδὲ δὲ δἰγαρρεὶ, Βὅ. ΧΥ͂, ὅ. 1 Ὁ. ΙΧ, 8. ΧΥ͂, 82, υπὰ οὔθ 
ΠΙῚΡ 50 δὶ ρῈΡ πγαϊποῖ. αἰβᾶποὸ] 50 ἄϊθ μαπαβοισ!, Μ 41Ρ010. 41141] 
Ὧκδ5 Ζυγοῖίθ 1 ὯΡΟΣ ἄθυ Ζϑὶ]ϊθ. ρϑ]61 Κα] ἅἀὰβ χυϑὶίθ ἃ ᾿ἰϑὺ θυ] ΒΟ μθη., ΘΌΘΗΒΟ 
π᾿ ἄοπι ρα γοὸσ βαΐϊσῃ. πϑβἰαπᾶθβ Ρ81Π] 50 Υ͂, ἀϊθ πδπάβοῃτ ΠῸΣ πᾶδ- 
ἦαπάβ:- δοὴ Ποὺ 150 ἀα5 Ἰοἰζία 5 δυϊοβοιθῃ, παϊἀδι}] 850 π8ὸὴ Ὁ αἴθ μαπᾶ- 
ΒΟΙΤΙ, Μ Παίίθ πὰῦ ἢ ουκαμηηύ. ὙΠ8. Ζὰυ δηΐληρ ογρᾶηχί Ὁ πῇ 
7. ΠΙ, 39: (πέρ ταὶ μεϊβ ΙΟμδηπθ5 ὈΪ ὈσΌΡΙᾺΡ τοὐϊάα ἰαμθᾶδϊ8 1811) 
πᾶηᾶβ, ΒΟΒΎΤΘΥ ΠΟ τιομίρ, ἀὰ ἀἰθβοῦ βαΐζ Κοῖποη ρυυπὰ Ζαπὶ [ο] ρθη θη 
Θπμαϊέθη ῦταο; ἀοΥ βίῆη ἄθβ βαΐξθβ τηᾶρ [Ὁ] ΠάΘῚ ΘΘΎΘΒ6ῃ δθῖπ: (1 
ῬίΖζοὶ ἔγαιιζα ἐαἰ κπΐτι5 τηᾶπᾶρο5 ραίαγϊα τηδῃύαϊ ΠΪ πη παικυα δὶ σ᾿ ΒυἹ )ΠδΠα8. 
5110] 8580. ἀϊθ6 παπαβομσι, 5. Ὁρρβίχοιη Οοαϊοθθ Απαρυοβίαπὶ ὑ. 11, Μα βαιηᾶ. 
τηϊπΖη8}} ἀ16 ΠΟ ΤΙ τηΐσπαπ, Πδιι5]8 485} 50 Υ (80 ἸΔηρθ 516 1Ππ 
Ηὔτέθη), ἀΐθ Βαπαβομσιε μαυβῖαπ; Ὁ οὐκίᾶντι ρϑ]δυθήδπ αὐ οτθάθγοι᾽; Μ' 
φΆ]Αυ Ὀ] πα 818 - ὨδΔΒ] 8. 

ἃ. πὶ ἴῦποπ αἷκ ρϑ]οῖκα βυϑυῖρα)] 5. οἰπ]οϊαπρ ἀπὰ χὰ ῬΆΠ, 11, 6. 
οἱ ἔ1]05 ἴπ8 βγαβυθ ἔτι)οβ τη] 7. ΧΎΠΙ, 283 ἐγὼ ἐν αὐτοῖς καὶ σὺ ἐν 
ἐμοί, ἵνα ὦσιν τετελεειωμένοι εἷς ἕν, καὶ ἵνα γυινώσχῃ ὁ κόσμος ὅτι 
σύ με ἀπέστειλας καὶ ἠγάπησας αὐτούς, χαϑὼς ἐμὲ ἠγάπησας ([τ)ο 465 
π5, 5ύαβυβ τηἷϊ {τ]0468)ὲ. Πὲ5 γογρεβθίζί οἱ ἀϊθηῦ Ζυ Δη γτηρ᾽, Ὑ16 
7}. ΧΥ͂ΠΙ, 9 Ραία ναυτὰ βαίοϊ 484} οἱ πὶ ἐγαᾳϊβίια υπᾶ ΧΥ͂, 25. Ἡδυῆρ 
βίο ΐ 50 βαΐεϊ, ' 



6040 ΞΚΘΙΓΘΙῚΒ ΥΓἹ ἃ. ἢ 

ἀδη5 Ραμίθαπῃ,, 10 αἴδι πὶ ἢϊὰ πἰαιγηδι θη ΡῸὸ ὈΪ ἱπὰ ἰρθ- 

σι. Υ,85.806 ᾷμῃ ; Θἰβᾶη γα }]ὰ ἴῃ ἸΤη8π66 10 αἰραηαβ: 7αἴη5 υα8 {μι αγΉ, 
ὑγγηγναγο 7αἦν ἰὐνιζ)αγο, ἐδ 7ιι8 υἱαοαι δυϊστ)ανν ἄν Ἰ]νυοῖ- 

ἰαὶ ὧν ἰὐλιιπαάα 158. ἀρβαν ἐξ μαῦα υοἱξυοαίβα ηιαϊφοῖνν βαριηνα 

Μ.Ρ.24.41 Ὁ ]οἤαγν 6; βὸ ανο) ναινγϑίυα ῥοοὶ αἰφα ηυῖ5 αἰΐα οἱ ἐξ ἐαι- 

7α ῥο, νυαινγϑδίυα ῥβοοὶ τῇ ἐαν)α, υοἱέυοα)αρνα δὲ ηυὶϊ ῥβαϊοὶ 

αὐέα ηνὶθ τηδαγιαϊαάω; 78 1π5. δὰ κΚ τηδη 15 Καῖ) γαυγάδηη γοὶὺ- 

γοα]α 45. ὑνοὶΠ]αη Ραμύμ., ΒῈΠ]Θ1η5 νᾶμα 8, βαΐτ πἀπκαμπηδη- 

ἀλη τηϑηΐα; 10 αὐϊπ8 Ρ81}}} τηθῖπα γαπχϑύγα γνοϊυνγοαθὶ 8118 

πα] Ἰηϑαῃῦ ΤΠ] Π]ΒΚΟΔΙΒ ΤΟ δ Π65. ἀπ 4501. ᾿Ζν18 ππαγθαδῃ 

Ὁ ηἴ68 ν]81 ϑαηῦ, 564 πδαα τηὰ]ύο ροϑὺ ΟὈΠΥΙΟΙΙ Θἰα8. 168 

ὑνδαϊαθηαπῦ; ᾿ἰδαιθ τθοΐθ θοὸ5. δαπηοποὺ αἸοθη8 ΠΙ6 ἰαὶὺ πο 6118 

ἀΥΘη5 οὐ Ι]ΘΘη8, νῸ8 δαΐθη γψοὶυ δϑι]ϊ8 δὰ ΠΟΙ Θχαϊ δ 

» ἴῃ ἴπῸ0 Θἷι8. ΘΡῸ διιῦθηι) Πα 060 ὑθϑυϊ ΟΠ] ΠῚ τηϑῖι8 1110 | 10- 
ΠᾶΠΠπΘ: ΟΡ δηΐπ ἀὰδ8 ἀθαϊῦ Τ1Π1 ραΐθι, αὖ ρου Ποϊδπ) 68, 

᾿ρϑῶ ΟΡοΙὰ αᾶ86 ΘΡῸ ἴδοϊο, ἰθϑυπηοῃϊαμη ΡΟ θΘηῦ (6 ΤῺΘ 

αα]ὼ ΡαΐΘῚ 116 χηϊδιῦ; 1116 ΘΠΠ] ΠῸΠΔΠΙΒ. 6115 ὑθϑυ ΠΟΔΉ8, 

ῬΘΥθα ῬΔγ6. ΟΟΠμβΟΙ θη 181, Δ Πα 81 γοΥαχ ογδὺ, ἸΡΏΟΤΔΠ ΡΒ 

Ρούογαῦ:; δὖ ῬΑ 5 ῬΘ1 Τηθἃ ΟΘ΄ ὑθβυ ΠΟ] ΟἸΠΘΠῚ ΒΌΡΙ8 

ἀθιμοηϑύγα πο η ΠΠΠΔΠ86 παύπιγαθ ΙΟΠΔΠΠΪβ8 ἰΥγϑ αὐ] ] 61 

αἰαττηδυ θη ΡῸ ὈΪ ᾿'π8 δἰρθθυῃ] Υ υἱανηππάραπη Ρὸ ὈΪ ἴπ8 ΡΣ ΘΙ ΒΠ. 
1)88 δου! οΐουίθ οἱθύ ἀθηθ6] θη βῖππ ,516 Ἀθθραθοθη 488 ἴπη Ὀθίτοθπαᾶθ 
δ γϑυρ ββοηῃοὶ᾽, γρ]. χὰ 1Υ͂, ἃ. Ὁ. ᾿μπβᾶπαϊα8)] 80 416 πᾶπάβομυ, 
Μ 5βαπάϊάα, Ῥυβιίι] 5ο 1ιῦθο Ρ. 45, Μ᾽ Υ͂; ἀϊ6 Βαπάβομγι θ Ραμία. Ὁ ου- 
ΚΙᾶγέ 50: 1110 θῃΐπὶ νυ 8 Πτιπιδηΐθ ἰθθίδῃβ, απδηηιιᾶιη γογὰχ οταῦ, ἀυδὶ- 
[ΆΥ6 118 νἱ θαυ (1 Ἱρπογαθαπῦ τηϊγαοα]α (τηδῃΐα --- δυνατά) ἀ6ὶ; ἃῦρε- 
ΒΘῆθη γνοὴ ΟἠΥ᾽ ὈΠΙδρΊΙΟμοη. οὐἸ]ἄσαηρ σὸὰ τηδῃία, ὙΙΔΟΥΒΡυΙΟἢῦ ΑΘΓ 
σΘάδπῖθ ἄθπι ΖιιβδιηπθμΠδηρ6 τη ἀθγ ὈΌ1ΙΒΟΠ θη. θυ] πη ρ. γνοὶύγοαθι] 
Ὗ υπᾶὰ ΜΡ ͵νοϊίνοάοῖηθ, ἀοοῖ γϑυρ]. ΠΟ. 1, 12 ἀπά βοπϑδῦ; γνοϊνοαθὶ -ὲς 
ΖΘΌΡΘΏΒΟΠαΙ, γνοϊγοαθίηθ ππΐθῃ ὁ τς Ζθιρ 5, ἀδηθῦθη ποοῇ γοϊύνοαϊβᾶ 
πὰ γοϊένοῦϊ. 4118] 50 Υ, αἴθ μδηῃάβοιχι 411; οἷη ἀἄνθι 411 ἰδὺ πἰολί 
ΠΔΟΉγΟΙΒΡΑΥ, ὑπὰ αἴθ νου ηαπηρ τὴϊῦ ΚΠ ΡῚ (1 ὅθ6. Ὁ. 45) υἀππαύ 16}. 
πὰ}} Ὑ υἱατβίοϊραπαθὶ. τηδηηἰβικοάδι5] Υ τηδηη δῖα. ΤΟ δημ65] Ὗ ΙοΒδῃ- 
15 ΠΟΘΙ ΕΒ. ΜΙ ΤΟ 1... ὦ 8: Ὑ. 

ΥΙ ἃ. Ἰαΐμβ νὰβ 1 ΚΆΡῺ] 9}ι. Υ͂, 85 ἐχεῖνος ἣν ὁ λύχγος ὁ καιό- 
μένος χαὶ φαίνων, ὑμεῖς δὲ ἠϑελήσατε ἀγαλλιαϑῆναι πρὸς ὥραν ἐν 
τῷ φωτὶ αὐτοῦ. 80 ἐγὼ δὲ ἔχω τὴν μαρτυρίαν μείζω τοῦ ᾿Ιωάνγου" 
τὰ γὰρ ἔργα ἃ ἔδωχέν μοι ὁ πατὴρ ἵνα τελειώσω αὐτώ, αὐτὰ τὰ ἔργα 
ἃ ἐγὼ ποιῶ, μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ ὅτε ὃ πατήρ με ἀπέσταλκχεν. 
Ῥ. {νοιῆ]αμ] βίθς ἐσαπϑιεῖν τες ἶσχο τηδοποπ᾽, 5. Προ ἡ. 45. υπάχράδῃ 
»ΥΘΥΒΟΠ ΔΙ θ᾿ νρ]. 11 Ο, ΥΠΙ, 21 ραγοἀαπάδηβ ροάα σιρογνοοιΐμεγον χαλώ, 
10 ψοχίθ γὺῃ 781π58 δι Ρ18 'Κυηθὶ βἰπὰ ΟἸιυϊδίο ἴῃ ἄρῃ ταπιμα ροἰθρ, 



Νεῖ: χηδσ Καμβὶ᾿. ππΐο ᾿γαν]αθοι γασσθ αὐ ΤΠ ΠΔ ΠῚ πη] 
; 
δ.- 

- ΠὙΥΥ ἰ ιν. ᾿ ἀῶ ἐς. ᾽ ἘΠ ὙΥ ΛΕ ΠΟΥ τ ΟΒι ΑΝ ΨΡ. ἜΣ 
ΕΟ ΤΥ ΘΈΙ, ὙΠῸ δι ον ΑΕ: 

δ Ἃ τὰς Ὡ- ἡ ἶ τ κὺ ὮΝ 

φ ι 

π 

Βοϊγοῖης ΥἹ Ὁ. 6. ἜΒΦῚ 

τὺ ἰπὲ ΔΗ Αυ] οἰ Κοῖπι ᾿μπα  ἀ]αη., ἱν Ρὸ. νοῖ πόμα ναθγϑίγα, | 
ππαπἀϑακᾶπα Ὑἱβαπμάοηα,, σαϑυ Κα]. πα [15 νυν κ δ η ἀ] 8. (ΟΠ, Ἃ Μιν.95.47.18.»ϑ ὁ 

θαϊγ ἢ θὰ σα θα παν)]απάοηα, Ραϊοὶ ἔλαμη αὐΐι ᾿Πβ Πα 8. νὰ 18 ᾿ 

πϊπιῖπα. ἵπὰ} ΡῚ5. ΟἸΡῚΡ: 2 βαοὶ βαπαϊαάωώ ηνὶ αἰέα, 8α]ν υοῖέ-- Ζι. Ὑ, 81 

τοὶ δὲ ἠδ. ἈΡΡαἢ Τα ἸΒβα ] ΟἾκὸ 18} ἴῃ τη 1588 6 1]Κ 1 Τ6] 81 

αὐδίηβ ὈΪ ἴῃηὰ νὰ }} νοὶ νυ οθῖη5., Βασηδη β 171} ρτααοῦο γαυγᾶδ, 
ΒΕ ΠΠ ἢ Ῥὰπ Ραϊ ἢ 50] ηα τι8 ΕΠ η8., 58 Π11}} βᾶπ Ρ811}} ἣν 

αὶ κηϊπβ: ἴθ ἴῃ ΡΙΖοὶ βαϊπη νὰ γα ΠῚ ΠΔΥ11Ζ0 Ρ1Ζ6 πη-' 

Θα Δ ] Δ ἀλπ6. νὰν} [Παῖγθο, ἴηπΠ| ΡῚ5 σαν! δα θα ἀπδδίαιϊ ἃ Μ.Ρ.50.48 

αἰβαπᾶβ: τὴ βέϊδηα ἐ8 ᾿υαηῆμινν σα]ιαιιοί ρα, τὴ]ν οἕνιν ἐ5 1} »51..88 
φαβοθυῖ, 7αἢ) σαϊαὶ 15. τ ᾿αϊαὶρ υἱβαθαο ἴγν ἐφυῖδ, βαραο 

γΟΡ8. ῬΥΔΘΡΘΤΘ ρούοϑὺ Θορ] ]ΟΠΘΙη. δὴ αποᾶν!5 γΘΙΘΠ ΠῚ 
ρα Ομ η685 ἀοοορίπμῃ ρούθϑυῦ ᾿πητηαὐαύομθ ἀρργαν δ}, 5664 

βαποία ΟΡοΙἃ, [ πὶ ᾿τγοίαἰαα 51ηὖ, τηδηϊοϑύδηθ ΟΡΘΙΔΠ 15 ' 

ἀρβϑ πα 061, ῬΟΙΒΡΊοΘ ἀθοΙα  δηὐα ἃ ῬΑ ΤῊ ΒΒ 6586 

ἄθ ὁ8 610. ρῥτορίθιθα αἰοῖν Εἰ ααὶ πιϊϑὶῦ Τη6 ρϑίου, ἴρ86 ἰοϑ ϊ- 
ΤηΟΠἰ πα] ΡΟ θοὺ 46 1η6. γα]]ὺ δαΐθη Ἰη040 οἱ γαγ115 [θη- 

ΡΟΥΙΒ5. ῬΑ 5. (6 60 ἴδούπμπη οϑὺ πιαϊοῖππη, πΠ0 6] ῬΙΌΡΙ- 
[ΆΤΠΠῚ ὙΘΙΡθὰ., ΠΟ ΡΘῚ ὙΟΘΘΙ 46 08610. ὨΠΠῸ ΡΘ] ῬτοαϊρΊὰ ; ι 
856 ααϊὰ ΠΪ5. 1. [οὐ 8. Δαγ1π8. που θα α]οσπχη ἤθθαὺ [ Θ0Γ, ἰᾶ60 ἃ ὶ 
ἴπτο δααϊαϊ ἀἰοθηβ ΝΘαῸΘ γόθθη οἷμθ παπᾶ) δα βὑϊ8, 

ΠΟΩῸΘ ΞΡΘοίθιη οἷθ γιαϊβῦ5, οὐ ψνϑύθαμη οἷαθ ΠῸῚ ΠΑΡοὐΪβ 

ἸΠΠΠΠΊΔΠ] 50 16 ΠαΠΠΒΟ τ, 5. Τρρϑίτῦῃ Οοά. Ατὰρυ. Ρ. 11, Μϑὸ 
ἵπ βυῦπαθ, Τιθθ, ΜΡῬ ἴῃ βιιπ]αὶ, Ὑ δὶ βιη]α. δηΡ1]6 1161 }}] Υ Ραΐγσῃ δῃη- 
αν οῖκοῖπ. σϑῖπομπα γαυγϑίγα) τὰ ππίου. (ΟΥ̓ Ζ61]6. 6. βΑΒνΙΚαπὈ]απα] 
80 Υ, ἀ16 ΠπΑΠαβο τ" ραβυι απ ]αηἄομα, πᾶοἢ 1060 Ρ. 47, Οοεῖπρ 1, 1. τ 
Ρ. 401 γνοτίγδτο ρσαθαπάν]απάοπα 4α5 γϑυθαϊη ἢπιύαπι (ΜΡ σαβθαπαν]απα[ 918}. 
Βα 14] 80 ἀ16 Παπἀβομυ, πίομῦ βαπᾶα ((αβι.). πη558160110] 50 Ὑ, ἀϊθ 
ΒαΠἀβΟ ΤΠ τηϊββαὶοῖ κα, 5. ἀπΐθῃ. ὍΪ 1π4] ἀ16 Παπἀβοῃ γι ὈΪ ἴηπα. βαΐπι 
5γ8] βαΐτη ὌΡΟΣ ἀοι Ζ6116, ἃ, ράβθηγα} νὰ ἀπίον ἄθυ Ζ6116. μι ᾷ 

Δ ΡΣ 

ὁ... ἄοπ|} 5. Ζι 17, 6. 18}} βαοῖ β8η4144] 71". Ψ, 8717 χαὶ ὁ πέμψας 
μὲ πατὴρ αὐτὸς μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ. γηοϊββα]οῖ Κὸ} Ηοῦτν. 1, 1 πολυμε- 
ρῶς χαὶ πολυτρόπως πάλαι λαλήσας τοῖς πατράσιν ἐν τοῖς προφήταις. 
ἃ, πίῃ βέθπα 18] 11, Υ, 81 οὔτε φωνὴν αὐτοῦ πώποτε ἀχηχόατε, οὔτε 
εἶδος αὐτοῦ ἑωράώχατε, 388 χαὶ τὸν λόγον αὐτοῦ οὐχ ἔχετε μένοντα 
ἐν ὑμῖν, ὅτε ὃν ἀπέστειλεν ἐχεῖνος, τούτῳ ὑμεῖς οὐ πιστεύετε. 

Μεγηπαγᾶς, ψύΙῆΙΑ. 41 



Μ.».21.49 ἃ 

642 Βικοϊτοίηβ ΥἹ ἅ. ΥἹῖ ἃ. 

Ῥαροὶ τηβωηπαϊαα 7αἴη8, βαρυγγνεῖ, 7.5. ηοἱ σαϊανθοὶρβ. πἀπΐο αὐ 

Ραΐμη φσαμγαϊγ θα [Πα καππαμ πὶ 5] 48. ἰδῦ, 10 βιμππᾷὶ 781 

ας Ρᾶη 4}, ῥαὶ Πγαϊη)γαϊιαϊγέαγ5., τα ῥΡαϊ φ σαϑαλμ.- 

ναί. 18} 1ὰ βῬᾶΡΙῸ 506 γϑὰϊ ῥα}... 

ΥΠ.... δυπ Καμηδπαϊη8 5, τη 18} παρα μς 

ἸΔ Πα 1η5. 51Κ 15. νϑ] απ Π6 15: ΠΕ] Οὐδ! η5. (415) αἷς 1811 Απαταϊα8, 
σι. ΥἹ, 9 5861 4}: 5ὲ φιαφιία αἵη8 6)" βαοὶ ᾿αναΐρ .ο. Ἰαϊδων5 ϑαγῖ- 

ΤΠ ΠΘΠ5. ἴΠ ὙΟΌΙΒ, ΟἸΟΠΪΔ1 ΘΠ] ὨΊ]51ὺ 1116, οἱ Π0η ΟΥ̓ΘΟΊ]Β. 

πϑιη ἃρια ονοθάϊθηθοθ {πὐαι πὴ ΠΟ οδὺ αὖ ἀοϑριοϊαῦα!, 566 
απ] Ὧπ οὖ γοθθιὴ οἷτι8. Δα] γουτιηῦ, ααϊαμη ἁαΐθηη οἷπ8 85ρΡ0- 
οἶθπ υἱάουπμί. Βραδὶ οπΐη. ἱπααῖϊν, τππαϊ οοτᾶθ, ααΐα Εἰ 

ἀδαπηι νἱἀθθαηύ. ΑΔ 181 ῬΙΟΪη 46 ῬΙΡΉΠ5. ΟῚ. 

ὙΠ δὴ ἢ τδθηπ0 "6118 ΠΕΡ ΌΚΕΣ Ὁ ἀοχηϊηὶ Υἱι- 
Λαΐθιη οὐ ρϑιροπαθηὐθ οἷτπιθ ρούθϑίαθθηι; πρὸ Ῥρίχτιϑ 5018 

5604. οὐϊδιηὴ Απαάγθαβ 4] αἰχοιαὺ δῦ ῬΌΘΙ ἀππ5 πο 4] παροὺ 

δηΐαμρ' οὐρᾶηχί {Π, τὴν ἀπγογβίδημα] 101, (Ραύα ἢ. Ρᾶῃ δηδαναιταϊ ΕΠ ΡΡαῸΒ 
πῖρα βἱροπθῖβ υἱϑᾶη. πὶ πηιπᾶδ ΠΙΔΠΠ) Δ αμ, ὈΘΗΒΘΥ Ὑ ποῖ Ἔρ. 1, 10: 
πὶ γαυνηααα, στη θ πῃ ΔΙΠΙΒἤτ ; (00). ζᾶ τηῆπ ΘΌΘΠΒΟ ρα, ΟἾΠΘ 
ἀπ θυ πρ᾽, αἰπαῆπη ΔΠΠΟΉΠΘη. ύδιπθ 81Π5] 50. γοιτηίοῦ 1]; Υ ἰδ ἢ5 
Ῥαϊαϊποῖ; αἴθ ΠαΠἀβο τ πὰι 4118. 

ἐταϊκαηπαη πὶ 5]1κ14 5. 150] ἋΔΟΥ Ζιβαιηητη θη απ ποὶρ, ἀα 55. Β]κα] 8. ἰδ 
ὮΪΟΙ Ξε μέλλει 5ίοθῃξί: αὖ Ῥαΐϊπὶ ραμιναῖνθαμπι ἰδ ἄθπη ΟὈΐρθη Ρ1Ζθ πηρσᾶ- 
Ἰαπθ͵]απᾶδπθ οπίροροηροβοίχί. ΠΟΥ ΖΒΑΙΙΠΘΠΠἃπρ 50 Ποῖπῦ χὰ 501π: 18 
ΜΟΥ ΚΟ σθαρθηῃ ἔν ΟἸγιθίαθ. Δα ϑοηδύ παῤ ἄου γαΐίον {{ὺ 1 φοζθιρύ, 
ΔΡὸν ἄα ἰτοίχαθμι ἀοχ ππρ] αι ῖροι ΠΘΥ 2 δυο ναγα, ἄἀδταπι βϑίχίθ οὐ ταὶῦ 
τροῦύ Βίηχι: ὙΘΩΘΥ 56 1π0 5Β{Πη110 11. 58. ἡ. Θομη ῬῸῚ θη ρὉ ΠΟΥ ΒΆΠΊΘΗ. 
(ει 16:6 π) δύ πῖον Ζπ ογνανίοι, ἀα85. Γ΄ γθγδομίοί γον, ΠΆΡθΘη Κἄοο} 
οἰπῖρθ ὙΠ ΚΊΙΟἢ. 561Π6. Β{ΠΠΠΤῚΘ βομῦτί Τι5 ΘΒ της φαᾷαρ αι] Μι. Υ, 8 μαχάριοι 
οἱ χαϑαροὶ τῇ χαρδίᾳ, ὅτε αὐτοὶ τὸν ϑεὸν ὄψονται. ΒΕ Ῥδ}] δυκ 
1ϑὺ πῖον θοβίδυροο5. Δάγου" (ἀθτηρ 61) 58), ρᾶπ Ὀϊπᾶθνουί. 1] 50 αἴθ 
πη ἀβοΥ, πομῦ μὰ (οἴπ]. Ῥ. 0610). Ἰοχ ροάδηϊςο 405 ΔΌΡΘΟΌΤΟΟ ποι βαῦζθϑ8 
Ἰηῆρ' ΦΟΨΘΒΘΠ Β561η: 180 7π βᾶβγο, 8060 γαῦὶ Ῥαϊσῖ ἀαθροῖη ὩΠΙΛδΠ. Ρᾶπᾶ 
γοῖμδη πα πίπηαπ5, γοϊλγοῦ!θαϊ σα ρ5 Ρίχαϊ ὈΪ [ταϊ]απ Ὡπ Πα 5] πᾶθ αἰ 
[ὰνθ}7415. 11 ἃ. Κ΄ α]π5] γουαουίβομυπρ γὸὰ Πέτρος. 1010 οὕἂμ- 

ΜΙ. Υ͂, 8 5.1 πὰ 15. σὩΠατιβ ἀθάτιῃ, ϑππιδὶ βᾷπ 15. β'ππ βθῆγπη. αὐαραὶ 

5|κι145] Υ͂, 16 παπ5ο μιν! βκαϊ, αὐὶς ΡΠ] Υ͂ ἀυκαπᾶβΒ. ΥὙΙ1α. Ζὰ. 

Ππηρ Αἴοθ05. ὩρΟβίοΙθ, (ΟΥ ἴῃ ΚΟΙΠΘΠῚ ΘΥΔΠΡΌΙ πη. ὈΘῚΪ ΟΟΥ ΒρΘΙδιηρ ὅθ 
5000 ροπαπηύ τῖχα, δῦ δ ΠὉ]]6 πα, Ὑ1ΟΙ]οΙοΙ Παΐίο ἀοΥ νοΐ, γοὰ ὉΠ ἄοτθ 
(116. ρογοάοῦ, 1η ἄοποα 5101). 5601080 ἄν ἐθυνῖρο Ῥούχσιιβ. ΚΙ ηρΊ 10 χοῖρίθ, 
ὑγ16 ῬΘῚ ἄστη σᾷηρ' ἃ} ὅθ ὙΥΆΒΒΟΥ (ὐλιγόπιστε; εἷς τί ἐθέστασας; δ δι 
ΧΙΥ, 81). ἰδὲ τηδρῸ]α, αἴπ5. Π6.} 7ῃ. ΥἹ, 9 ἔστεν παιδάριον ἕν ὧδε ὃ 
ἔχει, πέντε ἄρτους χρεϑίνους χαὺὶ ΓᾺΡ: ὀψάρια. ΟΔΛ. 5πιηῤ. παῖ ἀσαος 
οἰταί, ον ΤἸςΟΙ ΓΟ] 5. σὍΠ ΘΙ ἀθδογοῖμ, ΠῈ1 βίο! ἄου .", {1 ὑγδηβ. 



᾿» ΡΥ δ ἱἡ-- “νὰν ΠΣ ΤΥ τ ύψηννΝῬ τὰ ἈΠ ὁ τὴ δ ἘῚ- Ἂ. δὰ ΤΟΣαΣ Ὁ 

τ . Ἧς οὐτὰ ἈΝ 

: ἴι: 

Ἧ 

ΘΟ οἷπβ. ΥἹΙ ἃ. Ὁ. 048 , 

᾿. “, Ρ 5 . ᾿᾽ “" 

ς΄ ροίπαηβ γαἶε ἐυαηβ βιαηδ, ὩπΆ]ΟΙΚο θνθ ΕἾΠΡΡΒ Θαβακαᾶα 
κι, ἴα - . “ἢ "7" . ᾿ ᾽ . ᾿ , 

Ἧ ἐἱ γαϊῦ τ ΚΊΠ15 ππρ]αἀβ ἢ γα 05. Ἰαἰβαγοῖθ Δα Ραροῖ- 
ἿΝ Ἰλπᾶβ, Ῥαῖ} ΡΟΘὶ ἀΒθᾺΥ αἰραπάβ: αἰοὶ ῥαία ἤνα 18έ ἅτε ϑυα Τῃ, ΥἹ, 9 

γαπασραῖΐηι ϑ᾽ ἃ} τα] Δ] 5. 'χθ ὨἸ ΚΙ ΠΟΙ [Ὰ}: σαλγ-- Ὁ Μ.}.28.49 

πεῖ βαηξ ἠιαρδ αὐιαϊιιδ)αν. ἵν οἷ8., αὖ παι] ἸηΔηρ ΠΠΠ]ἃ δ οτιν, 

γιβαπαϊη ἴῃ ΡῬαιηπιὰ βίαια, Ρὸ ἤΙαθη ΠΑ ].η σαΐαν!46- 

ἄππ. ἤχηΐ Βαβι ]08. γαῖ ἱππἢ} αἰποη5 18} θᾶ] η8ἃ. 506. αὖ 
τὰϊ ΚΊαπιπα πα πηαΐα πα Κι Ὀ] ἃ 5 (γ 688}, αὖ πὶ υἱβδη- 
ἀπ 4178] γαϊηΐαϊ αἰὰὺ Ῥᾶπ5. ΠΗ Π]ΔΙ Δ η5. 181} ὑγᾷῃ8 ἤΠΒΚΘΉΒ, 

ααϊπαιιθ ΡᾶΠ6085 ΠΟΥ ἀθθΘῸ5. οὗ (ἼἸΟΒ ῬΊΒ005, 51]Π00 } Ὧ0 ῬΠΪ- 

ΠΡΡῈΒ. ὁΟαΥΡΊ ΤΠ. ὨΪΠ1] ἸηΔΡῊῺΪ 56η815886. ΠΘ6Ὸ6 αἱρηϊδαῦθη) τηᾶ- 
ΟἸΒΕΓΙ ΡΘΥΡΘΠαΪΒ56, πᾶ Θχοϊαιηαγιῦ ἀἸΙΟΘη5. δα ποὺ αὐἱὰ 

οϑὺ Ἰηΐου ἴδηι τπ]ῖ08 Ὁ 504 ἀΟΙΉΪ 8. ΔΟΘΟΙΠΙηΟἄδη8. 56 δα 

ΘοΥτ. ΡΕΘΥ Πἰαύθπι [ αἰχῦ Εδοϊῦθ ΠΟΙ 65 αἸδοιηθ616. 111." 
αζθηη., ΟΠ ἰὈΘπτπὶ τη] ππὶ οϑϑοῦ ἴῃ. 60 Ι0600, τη] Π{πΠ|]Π 6 1 

ΑἸ ΠΥ ΓΘ οουπῦ, απ πα τι6. 1η1118. ὙΙΓΟΤΆΙ. ῥτδθῦθι ΤΏ11]161.68 

οὐ Ῥιιθτοβ. βἰοαὺ ἴῃ τηᾶρπα ΟΟΘηδ ΟἸΒΟΙᾺ ΘΙ, ΟΠ] ΠΟ 

οϑϑϑὺ δἰππα απ ἀπ} ῥτδθίθι Πα Πα 16 ῬᾶΠ68 οὗ (08 ῬΊΒΟ068, 

Ῥ. 5506 αἱ] Υ Ραμ β5γυ6 αὖ. παῆίατηδία Ὡπαϊτατη Ὀ] 4815} τηαΐα 
ἅπακα ὌΡΘΙ ΟΑΟΥ Ζ6116; (6 ΔΌΒΟΒΥΘΙΌΘΥ ΒΡΥΔΏΡ ΟΠ τῇ Ζὰ πῇ ὮΡΟΥ. 8δηᾶ- 
Κατ] απ δη5 γθϑη} 50 Ὗ, (16 ΒδΠαἀβο ΥΠὉ ΟἸη6 σοϑιη; 45 ῬΑΙΙΟΙΡ 5068 
αὖ τηῖῖς. παρ. Δπαϊυτη ]. τὴϊῦ Δ πα Κυμ ]Δη ρίαν ἀθάσηῃ χὰ γουθ!πάθῃ ἰδύ 
ὙΘΡῸΠ 465 18} ΥΟΥ 5γἃ τη παραὶ πΙοὐ τα 10, ΔΌΡ ΒΘ ΠΘη γὸπ ΟῚ ρΟΒΟὨΠΊ8ΟΪς- 
Ἰοβθη Ὑ]ΘΔΟΥ ΠΟ] τ πρ' γ0} ΔΠΑΪΚΙΙ ΠῚ Δ η., α16 510} οΥρθῦθη τ σαθ, τυἱ᾽βδπθ1}] 1 
80 ΟἿ,, Υ, Μὴ, Ἡ; ἀ16 Πδηαβομγ ν᾽βαπαϊη. 

ἈΠΆ]ΟΘΙΚΟ] ΟἸΘΒΟΥ δα βύπητηῦ ΖΙΘΙΔ]10 Ὑγῦυ 105. τοῦ ΤΠΘΟΔογιβ᾽ 
Ὀοιπουκαπρ ρογοῖη (Οογάοτσιαβ Οαἴοπα ἢ. 114): ὁ ᾿ἀνδρέας ὁμοίως τῷ 
Ῥιλίππῳ ἐλέγχεται μηδὲν μέγα φαντασϑείς, μηδὲν ἐπάξιον τοῦ χυρίου 
φρονήσας, δ ὧν ἐπήγαγεν ᾿Δλλὰ ταῦτα τί ἔστιν εἰς τοσούτους ; 5. 
οἰ π]οιπηρ 8 4. ἘΠΠΡΡΙ5] τυρὶ]. 71. ΥἹ, ὅ. 6. 17. νυ θὶ4ο8] ἅ165 πουί πὺΐ 
ποτ; Τιῦθο ἀδθουβοίζί Γαοαυϊ αίοιη᾽, ἰδῇ ὙἈΙΈΡΕ, ΞΞΞ’ ἔχανος ΠῚ ΟΣ ΤΟ 
ἯΙ ὅ, ΠΟ Τίπι. Τ|, 2: δ] οῖπ οἶπο ζΖυγοῖίο] παὲ ἐπάξιον ὉοΪ ΤΠΘΟάοΙτΒ 
ἅδη αὐβάτποϊς Ὀδβέϊτητηξ. πα ραρρ Δ Π457] ἰδύ 511 διιβρ 6 [8116 ὃ ἃπΠάΡ. 511 Υ, 
5. 1,0, ΧΥ͂Ι, 4, ἀϑθα1} Θχοϊασηαυῖ; ἀδ5586106 Ὀοαοαίΐοί 65 Μο, ΧΙ, 14, τὸ 
ἀρτηπδο ΤηθῖΠ 6 ΔΗΙΠΘΥ Κυηρ Ζι ΒοΙΙ ΟΠ ρθη 1ϑύ, οὶ βαίΐία] 71. ΥἹ, 9 
ἀλλὰ ταῦτα τί ἔστιν εἰς τοσούτους; δηα [110 π45}] ἀδθθθ 106 ποῦ 1,0. 
ΧΥῚΙ, 15 --- ἀντέχεσθαι; Τιῦθε Ρ». 49 ρὶθὺ σιοηρ 416 Ὀθοἀθαύαπρ' 8η: συγ- ; 
χαταβαΐίγνειν, 510} ΔΟΟΟΙΉΤΊΟ Δ ἾΤΘΙ. Ῥ. γΤ]ΚΟΙΡ Ραμ. τηᾶπ5. ΔΠΔΙΚΌΠ}- ΕΡΟΕ ἣν 
788] 7η. ΥἹ, 10 ποιήσατε τοὶς ἀνϑρώπους ἀναπεσεῖν. Ὥϊο5. τπᾶ ἀδ85 ἣ 

ς γοτίρο οἷξαί 5βύϊτητποη τύ ΟΛ᾽ τυ! ]10} ἄθογθῖίη. ἴπ βᾶπιτηα βία 44] ΟΑ. ἃπᾶ 
᾿ Ῥατητηϑ, βίαθα. 1πηπ} ΑἸ ΠΟΠ5. 10 ΒΆΓΠΔ)] 4ἅ1686 ψουίθ ἤπάᾶθη 5100: πῖοῃῦ πὰ ἌΣ ΟΣ 

ὅπ,, βοπᾶάοσιι την Μί. ΧΤΥ͂, 21; δ0}) ΟΥγ]]ὰβΒ (Οοτάοτϊιβ Οδύοπα Ρ. 175) Ἢ 
Ῥοιποστκύ σσαρουσῶν δὲ γυγκικῶν σὺν τέχγνοις μόγους τοὺς ἄνδρας ἀριϑ- 
μεῖ; ΘΌθπ50. ΑἸΔΤΠΟΠΠΙΒ, 
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044 , ΞΟ γθῖἢ5. ΥἹΙ ". ο.Ψ : 
ας ἢ 
ΡᾶΠΖΘῚ Π]ΠΔ Πα 5. 18} ΔΥΠ πο π 5. σΑ Ια ΡΙἀα, 18} 5νὰ τηδπαραῖ 
ΘΔ ΠΟΠ]ΔΠ 5. 1Π5. ὙΠ] ΖΔ] πἰ βαύα!η6 1 σαμδαῃδη βααΓα}8. ᾿τὴ 

Μ.Ρ.39.49.80 ο ἴγα, [ σα], ἃκ ἢ]δι8 Τηδῖ20. δία βαύθὶ τηδίϊα, 50 ἸηδπδρΈὶ, 
ὈΙριθδη γὰβ ΡΊΖ0 Π]Δ106 .10. ὑδιη)]ο 5 (1105 Ραΐθὶ Δἢϊποᾶδ. 

78. ΥἹ, 11 ϑαηιαἰοιμοῖ, ραν γα], βίῶο βδο ϑυὰ τε δυ6 υἱϊάοίάτι. τἱῃ Ραῃ 

Δηἃ; Ρα] ΠῚ Π]Δ1 08) Δ1Π8 11 561 Πη81Ζ05 τηδῃ 5 Πα σηα πιϑ.αις- 

ηἰάα, ἃ 18} ἴῃ Ραΐη)] ἤβίζαπι: 5γὰ ἢ]ὰ δὰκ σαιηδηγίδ, [18 

γΔΙΓΡᾶη, 50 861 ΔΙΠΠ ΔΙ] Δ] Π16}} ὅνὰ πὰ, 506 γ᾽] δ Δ ἀπ τηδπ᾿ 

05 ΔΟΟΙΡΊΘη5. οὗ σγαΐθβ ἃσθη5. θΘΠρΘαϊχιῦ, οὐ ὑαηύι]ο ϑαὐαη8 

6. 608 Ψἱοῦπι, ΠΟῸῚ 801ππὶ 5{Ποἰ θη 1 προθοϑιυα 5 οἰ 1 ρυδθραϊ, 
564. τηπ]ῦο 915. ροβύθδα δι οοοπδᾶν τηθ] πο. ᾿ἱπγθηθατη 

θδὺ οχ 1185 Ῥϑη]Ρι8. ἀποαθοίη ΘΟΡΠΪΠΙ Ρ]6η1 ααοα ϑαρογογαῦ. 

ΘΙΠΠ1061 ἀαΐθηη οὐδ ΡῬ᾽βοίαη ααδηΐαμη γο]πθιτιηῦ. ΠΘ6ῈΘ 

ΘΠ ἴῃ ῬΘΠΪΡτ5. 5015. 5086. ρούθηίαθ τηϑρη  ἀ] 6 πὶ οβύθπα!ί, 

5604. οὐδ 1ἢ ΡΙΒΟΙθαΒ: ὑδαῦιη] Θηΐπ ρδύαγιὺ 608 ΠΘΙ1, αὐ 

ππϊσθίαθ ἰδηδιπη, φαδηΐαπι γοϊοραῦ δοοίρουθ θούαμη, [φοθγοῦ, 

τη ΠΡ ρΘΠΟΠ]7 Δ Π 15] Υ τηδπδραη5 ΘΆΒΟΡ] Πα. 6. Ῥαίοὶ τιαίϊ48] 
80 416 ΠαΠα βου, Μδ, ΟἹ, βαΐοὶ πιαίΐαπ, Μ᾿ βαΐα τιδίϊαπ, Ὗ ῥαΐθὶ δὺϊς 
βυαῖ τηδίαπ. 1267] ἅϊ6. παπάβοιση ΡῖΖοῖ. ν]άοάμη} Υ νἱ]ἀοᾶππ ἀπαηϊ- 
τηᾶπ. ϑ5υα, ἢ]ὰ 801} αἴθ ᾿δΠαβοΠ Ὁ σ5γνὰ ἢϊπ αὐ δυο; 5γἃ ἢ]π βδυθ ρϑῃηῦ 
γΟΥΠΟΥ ἀπα ἐοϊρύ πητη 610 87 πϊθάου ; 50. 1655 510}. ΟΛΟΥ ΔΌΒΟΙΤΘΙΌΘΙ γοχ- 
Ἰοϊΐθπ δ0 ἢ} ἨΪΘΙ οἷ 5 πηβύτο μθ5 506 δἰ π ΖΒ Θθθη. ΖῈ. ὨΘΙπηρ ἀ6Υ 
5061160 θοᾶδυ 65. ἄδηη ΠΟΘ ἋΟΥ ἀπάογιηρ' ΠΗ μηδ 1Ζ6, [τ ἀπαπΙτηδῃ ᾿δβύ, 
1.090 Ρ. 52 Βο0ῃ]πρ' σοῦ: 5υὰ πὰ δἃὰϊς, 5016 ρα 1η5 γαῖ Ρδη, 50.861] 
Αἰ ΠΥ ΔΙ]8Π0}) σγὰ ΗΠ 506 γὙἱ]α ΔΠαΠΙΤηδᾶΠ, 15 σαίαγια. Υ: 5υὰ ἢ]ὰ δυΪς, 
576. ΠΟΙ Πα 1ἴη5 ψϑῖγβθᾶπ, βδυαθὶ δ γ ]α Π 0}. σγὰ ἢ]ὰ 806 υἱἱᾶδ ἃπαη]- 
ΠΙΔΠ, 18 ραίϊανιάα. Μ' 5υὰ ἢ]ὰ δικΚ νυν ρδῃδιβρίάα 1Ζ6 γαῖσρᾶμ, βυϑοὶ 
ΔἸ ΠΥ ΔΥ]ΔΙΠΙ6 ἢ, 5γὰ ἢϊπ 5ν6 υἱῖάα, δἃηαπιπηδπ 15 σαΐανια. Οθυϊηρ 1. 1. 
Ῥ. 420 8νὰ ἢϊὰ δυΪϊκ 'ἴΖθ ἰανιἄα, βυᾶθὶ δ᾽ νυ] ΔΙ ΠΠ6 ἢ θυ Ηἰὰ βδγθ υὙἱάδ 
πα πϊτηδῃ., σαιπδηνα γαῖσρᾶη. ἘΠ ΔΙΙΟ {ᾺΠγ6 10ῃ ποο ΤΠρρδύγοτηβ Δ 06Π- 
ἰθιι 1106 οὐ] ἄτιιπρ' ἀπ: ἰδηΐαμη ΘΠ1Ππὶ ΟΟΡΙαπι ΟΙΌΙ [0ο1Ὁ, αἀπαηύατη πιιηιδ- 
ται χουν ἀθης1ἃ 5118, ρατανοταύ τὖ δἀοββοηΐῦ, 108 πιὸ πιηϊοιῖαπθ ἰαπύιτῃ απΔΠ- ᾿ 
τη νο]]οῦ, 5 γῈ ἸΙοογού. ΝΌΟΝ 180 χὶ οὐνπποι, 4α855 Μα [1 ραιηδῃ- β 
νι 1η5 --- ρ ΠΑΡ αϊάα 1Ζ6, [ΠΥ 81} γΔΥ] ΔΙ 6} --- ΔΙΠ ΕΠ γδυ] πα, [ἀν 180 Ἷ 
(126) --- ἰδία ρθ]θβοη Παίίο. 

αὐ! πιἀοπ θ᾽ σα βΙ Ρ1 44} οΡ θη 115. ἀρ ομομα νότὰ ἰοχίθ 4685. 41|., 
ἄον εὐχαριστήσας ὁὀιέδωχεν (ρα 4}114) ρἸῦ, Δ0ὸν εὐλόγησεν ΜΙ. ΧΤΙΥ͂, 19. 
Μο. ΥἹ, 41. 1,6. ΤΧ, 16, οἴπ6 εὐχαριστήσας. 8γ8 τηλπδραι}) ,πιϊῦ 80 ρ6- 
τἰηρθη γογγαί᾽, 5. Τιῦρθο Ρ. ὅ0; σι ἄθπὶ βυυθδίαποι νι το. πιαΐζὸ γουρ] οι 
ἀθηβοροη Ἔρ. 111, 20. 6, ΒΑΙΠΔΙΘΙΚΟΒ Ρᾶπ ΡὶΖ ἤδῖτο ὅδνὰ ἢ]ὰ 500 
ν] Δ οάπη} 71. ΥἹ, 11 ὁμοίως χαὶ ἐκ τῶν ὀψαρίων ὅσον ἤϑελον; κι ΟΑ 
ΒΌΤΠΔ] ΘΙ {{π Βθτη 8] 6 Ι Κὸ ῃ. Ρᾶη. 



ΘΚοϊγοη5. ὙΠ ἃ. ΥὙἹ1] ἃ. ὑ4Ὁ 

χθ, ἰαντάα,, Ἰαδ εἰ ἴῃ γα αὶ γα] αϑδιι θὶχαὶ ΠΙ ΒΠ ἃ] γα Ῥἃη 
σαϊαντάα. ἀκοὶ 1 πὰ} τι. ῬαΙμηἃ {{Ππ| χη 18. ΒΙ Ροπ͵]λ 5. [ὉΠ] [ἃ.-- ἃ Μ.Ρ.80.60 
πἰάα, Ἰὼ ἢ ἀμρᾶτ8 σαιηδιαϊα σα] βαΐοὶ 15. γὰβ 88 ϑδ1ηᾶἃ 

Β86Ι ἴῃ ΔῸΡΙ αὶ «τ. 1616 αὐδὰ 8 120 ΤὉ014α., ῥβαγ, δὴβο βασαὶγῃΥΙ,19.18 

ϑαμνβιυ, φαρ δἰροηγαηιν βοϊρηαΐηι: σαϊδὶρ Ρὸ8 αὐ ι[)ιωγα οῖγν5 

εἰγαιϊιδηοα, οἱ υαἱδιξαὶ πὶ Κγαφίδέμαϊ. βαρ, σαίοδιιγν, }α}ν σα- 

ἐεἰ ἰαοάϊνεγε . ἐδ. ἑαϊη)οηβ σαφγηιθο ἐι8 βαΐην. 6, ἰαϊϑαην ὑανγὶ- 
ξοϊπαηι 7αἶν «Ὁ. βδίαηι, ραΐοὶ αἡἥίβιοάα αὐ ῥαΐηι.. 

ὙΠ]. ... (αὐηβ)αι εδίασίαα απ ἴηα ἀρνϑνν: αὖ γοῖῃ δ] ἃ Μ.}.31.51 

ΔῈ Κ 15 ἘΚΈΞΝ ἀπαπαβίππῖθα πμβθ] οἷπ 'ζθ παι ἀἰϑϑκαϊἀαπαοίηῃ Ὁ τ" “ἢ 

ΠΘΟῸΘ ὉΠ} ἴῃ τ ἱπορίαμη τ] 1 ππ 1} 6586 ἴθοῖύ, 56 ργ86- 

ἴθγθὰ πλπ]ῦο Π]ΔΡῚ5 ΟἸΒΟΙΡ]Π18. βου βίθοιυ, οὐ 1108 ΘΟΙΠΠΊ0Π6- 

ἔδοῖῦ Ἰη 6] ]Θρογθ 856. 6586. ΘΌΠαΘΠη (αἱ ἴῃ ἀοβουίο αὐδαταρὶηὐα 

Δ ΠΠΪΒ. Ρα 65. ΘΟΥπ Πα νῦ. {Ὁ δΔαΐθπι ᾿π 0] 60] ϑαπὺ, αἰχὶὺ 

αἸΒΟΙΡ 15. 8018. ΟΟΠΠρΙθ ααὰθ Βα ΡοΥνουαηΐ ΠΠαρΊ θη, ΠΘ 

απ γοῦθαῦ. οΟἸ]Θρουτηῦ ΘΥΡῸ, οὗ ᾿π}]θυθυηὺ ἀποαθοϊτη ο0- 

ῬΠΪπΟ5 ἔαρ θη ΟΥΠ]η ΟΧ ΟΠ] 0 ῬϑΉΙΡυ5. Πού θδοοὶβ οὐ ἀπο- 
Ῥὰ5 ΡΊΒΟΙΡαΒ, αἀπἀδ6 5. ΡΟ  αθυτιηῦ Π15. τη δ ἀποϑη 0118... 

ὙΠ]. ... πρὴο πηροϑαϊῦ ἴῃ 1ΠΠΠ1Δ ΤΠ] Δ Π115, βαπούα ΒΟ ]Π]οοὺ ἃ 

Οἷπ8 ρούθητία 1ηΥ151011}106 1. πΘα.  ]αγ Θουπι οὐϊαηηύιμη 411550]- 

ἃ. Ραΐθ1}] Ὑ Ῥαμητηοὶ, 6 ἀγθῖπ] ἴῃ ἀθη ΘΥ̓ΔΠΡΘ]16η ΘΟ ρδιιπι- 
ἦᾶπ βίῃ. ἀγαῦβποβ] Ὗ ἀτγαιηβιιο85 πὸ ΟΑ, 5. σὰ 9". ΥἾἴΙ, 12. νδὶία1] 
Ὕ ναϊπί, ρορθῃ ΟΑ, 5. Ζζὺὰ Μί. ΙΧ, 17. θαυ Ζοίπδηι)} Υ Ῥαΐτα θαυ] Ζθί πδιη, 
ΟἍΑ δ ἤπη Β]αΙθαπι Ῥαΐτη Ὀδυ1Ζοί πα; Δ]]ΘΥΟΙΠΡΒ δύ 416 βίθι]ὰηρ' 465. ἃχ]- 
ΚοΙ5. δυβα!]οηα, ἀο0} νρ]. Ἔρῃ. ΥἹΙ, 18 ἴῃ Ῥδιηπια ἄδρα ὉὈ111π. . Ὁ. Πδ]καπα] 
Υ Ραΐπι. Ὁ. ἤβκαμι. ΥΙΠ ἃ. ἀϊββικαιἀδῃ 915} 6 ἄθου ἀοὺ Ζ6116. 

ἃ. ἰβ5 γὰβ 88 βδιᾶ)] σχὰὄ Μί. ΧΥ, 82 Ε΄. Ῥοιμουκύ ΤμθοάοτιΒ (Μ" 
Ρ. 81): ἐχ δευτέρου ἐποίησεν ὁ σωτὴρ τὸ τοιοῦτο θαῦμα, οὐχ ἁπλῶς 
καὶ ὡς ἔτυχεν, ἀλλ ἵνα γνῶμεν τὴν δύναμιν τῆς ϑεότητος αὐτοῦ καὶ 
ὅτε αὐτὸς ἦν ὁ ἐν τῇ ἐρήμῳ τεσσαράκοντα ἔτη τὸν ᾿Ισραὴλ διαϑρέιας. 
ΥΕΙ. ἀϊο οἰπ]οϊίαπρ,, Ῥάπαι ὈΠΡῸΘ 58 αἱ ὙΔΌτΡυ] 9}. νοὴ 12 ὡς δὲ ἐνε- 
πλήσϑησαν, “λέγευ τοῖς μαϑηταῖς αὐτοῦ Συναγάγετε τὰ περισσεύσαντα 
κλάσματα, ἵνα μή τι ἀπόληται. 18 συνήγαγον οὖν, χαὺὶ ἐγέμισαν 
δώδεχα κοιίνους κλασμάτων ἐχ τῶν πέντε ἄρτων τῶν χριϑίνων, ἃ 
ἐπερίσσευσεν τοῖς βεβρωχόσιν. ΟΑ Μαΐ Ἰπ]ρῸ ΘΟ ΘΙ Ομαπρθη: 68} --- 
ΟΑ 48}Ρ ἅν, ἀτᾶιβποβ --- ΟΛΑ ἀγνδῦθθποβ, οἱ --- ΟΛ Ροὶ, 5 Ραϊπὶ . 6. Ὠ]α]- 
βᾶπι --- ΟΑ τ8 βπιῇ Ὠ]ΑΙ Ραμα Ῥαΐτα, 164} .Ὁ. ἤβιαπι --- ΟΛΔ 610, αὖ Ῥαΐῃῃ 
-- ΟΑ Ραΐπι. ἘΠῚ ΔΒΗΠΊΟΠΟΙ Ζυβαί ψ|0 14, Ὁ. ἤβίκαιηα ἢπάοί 510}. Μο. 
ΥἹ, 485 χαὶ ἦραν χλασμάτων δώδεχα χοι(ίνους πλήρεις, χαὶ ἀπὸ τῶν 
᾿χϑίων. ΥἹΠ ἃ. αἰπβῆυπη υ8]αρ 144] 7π. ΥἹΙ, 44 τιγὲς δὲ ἐξ αὐτῶν 
ἤϑελον πιάσαι αὐτόν, ἀλλ οὐδεὶς ἐπέβαλεν ἐπ᾿ αὐτὸν τὰς χεῖρας. αἱ 
εμελήμῃ αὐ κ] ἀἴθθου δ βοῃ]] δύ 510}. οὐ] ἄγομα ἂμ ἀἀ8 οἷαί δπ, ἃὺκ 
γ πᾶτη ]Π10}}᾽, 

᾽ 
ἢ: Α ὙΩ 

ἌΣ ὅκα 



θ46 ΘΙκοίγοίη5 ΥὙ1Π 8. ἢ. 

78. ΥἹΙ, 4ὅ. 71. ἢ 1 π5] ΔῈ ] Δ 611 [1 τη 6] 51Κ πα θαη. σαϊίιην ραν ῥΡαὶ 
40 πα δαϊιίοδ αν βαΐην αὐονιηυδέαην σιαγαην 7αἷν Ταγοἰϑαϊοιηι, 

Ῥαγιιΐν φοβιθν αὐ ἴηι 7αϊηναὶ: ἀἰμυδ γυὶ αἰξαν ὥνα ὃ απαϊιοίιην 

αν ρμαὶ απαϑα]ιίος χιβωγααγν5 βαΐζοὶ γἱ νυν αὐν γοσϊταάα 

Μ.ν».82.ὅ1 " πιαηθθω ϑυαδῦθ δῷ ἠϊνωθῆα. 8508} βᾷῃ 1 ἃπαδπαῖα ἀὰ οαϑαύδὶ, 

. ΟΝ 

᾿ 

τη Ζ ἢ} Ρὰη ἀπ ΔἰΔοΟΙ οἰ ηδ] 181 Πη81Ζ6 ἀΠρ Ια 6 πα] γνῶ}. 8πα- 

Ποία ἃὰκ δ᾽ παῖγη δηδΠ δι απ 481) 1πὶ ἴῃ ΡΊΖ61 πἰ αὐαπμπη 

'πᾶἃ, πὶ δηαδιθδηαδη8 781η81Ζ26 ὉΠ536]6η Ρ1Ζ6 δηδῃδιαη δ 6 

111, ἃΚ τηδ]8 511646 1] ἀδη8 [τἀ] 15 1αἰβοῖη βυικαηβραθα ἴῃ 

ΔἸ] Δ] ΠῚ ΔΌΥΥθ8π τὰ ΠπἸ ἀθαππη. 10 18 1π8]., ἴῃ ἀπ86- 

γοηΐθ πθαὰθ ραθιθηΐθ δηΐθ θη 856. ΟΘΟΙΏΡΙΘΠΘηαΙ. γ6π60- 

ταμὖ ΘΙΡῸ Π]]ΠἸΒΟΤΙ δ Β.ΠΊΠ1ΟΒ. ΡΟμ ΙἤοοΘΒ. οὐ ῬΠΔΙΊΒα 605, ὑπ1η 

αἸχουαηῦ οἷ8 111] 0ᾶ70 πὸη δαααχιϑυ 5. Θὰ ἢ ΤΟΘΡΟΠουηὗ 

αὔθ ΤΠ] ΠΙΒ.7ΠῚ αἰοθηΐθα ααἷϊᾶἃ παπαπᾶπι Ἰοοαα5 οϑὺ ΠΟΙΊΟ 

Βίσαὺ ΠΟ ΠΟΠΊΟ. Ποὺ δαίθιῃ | ΓΘΒΡΟηδιπη Τοἰαϊα οὶ, ἱπΠ|0Ὸ 
Ῥού 5 ΟΟΙ] ΘΙ] Δ 1011 ΠΟΥ] που ΘΠ 100] Γαούαπη οϑὺ. ΤΌ ϑΡΟῸη- 

ἀογιηὖῦ ΘΗ 11115. ἸΠοΥ ρα η θα5. 56 αἀοα ποη δἀἀπχουμηῦ ΘΈΠῚ, 

ΠΟ ΤΟΒΡΙΟΙΘηὐθθ ΠΟΥ πθααϊ απ ἱπούθρϑηύαμι 56, 586 

ΡούαΒ δΔαιηϊτδηΐθθ ΟΠ πὶ ἀοοί πη η] ΔρΡΟΥῦΘ ἴῃ ΟἸΪ ΠΟΙη]- 

ΠΠΠῚ ΘΘΠΘΙΘ ῬὈΥΓΔΘΒίδ 6 ΟΧΙΒ Πα υ υαηὐ. 564 111], ΡΙΟΡύθΙ πθαπ1- 

Ρᾶπ Ρὲ1] βᾶῃμ Ὦδου ἄθι Ζ6116. 741π81} 416 Παπάβομνης 11] αἰπιαὶ, 
γἹ ΘΙ] οἱ ομύ Ῥουιο  ρύ. Ὁ. τηϑῖχηῇ Ρᾶ}} (16 πὰπβομυ Ὁ τηαϊσαῃ Ρὰ. ἀπᾶ- 
Παϊαπᾶδπι ἴτὰ}] Ὗ ἁπᾶθοϊίζαμδη ἴπ8., ΘΌΘΠΒ50 ΒΟ σοὶ δύ οὺ’ ὑγοῖδου ἀπίοθπ ἀπᾶ- 
Βοιαπάδμθ ἴη5 ἔν ἀπδηοϊναπᾶδπθ ἱπι, 001) γ6 79]. ἀῃδηῖθαπ βλασφημεῖν 
10. Χ, 80 υπᾶ Ὀϊμδ1 ἐρυϑεία ΤΙ Ο, ΧΙΠ, 20, Ὀϊμα114 ἀλαζών 11 Τί. 
ΠΙ, 2. δἹατηδπηδηι} Ὑ δ] αἴτη τηϑηπδμ ; Δ] πιηηδπι ἰδ πίοηῦ σὰ ὈΘΖοΙ- 
761π, ὙΠΘΙ]ΘΙομύ δῦ 10400 1) {1 ᾿ἴῃ Δ]]1αΐπὶ σὰ ΒΟΠ θη. πὰ Δ] τα, 

Βα Ρυπ Ραη] 5π. ὙΠ, 456 ἦλθον οὖν. οἱ ὑπηρέται πρὸς τοὺς ἀρ- 
χιερεῖς χαὺὶ «Ῥαρισαίους, καὶ εἷπον αὐτοῖς ἐχεῖνοι “]΄ὰὼ τί οὐκ ἠγάγετε 
αὐτόν; 406 ἀπεχρίϑησαν οἱ ὑπηρέται Οὐδέποτε ἐλάλησεν ἄνθρωπος ὡς 
οὗτος ὁ ἄνϑρωπος. ἴπ ΟΛΑ ἤπάθρῃ 510} ἀϊθὸ γοτίθ βᾶπ (πᾶ 0} ἃ ἀπο π) 
πη αἰβαπᾶδπμβ βαΐοὶ ποθ. ὙΥΡῚ ἄθι σομιτηθηΏ 7. Ὁ. ἃπα]αϊζαηάδτῃ ἰπι] 
ΔΘ. Βοηϑύρθπι ΘΟ ΡΥ ΟἾ6 οΥνγαιίοῦ πιὰ] 5ἷ5, Ὑρ]. Τιῦθ οἱ, Οταμπιμιδίς 
Ῥ. 188. «]αιηδηηδμι} αἰοβ γουῦ ΒΟ Ποῦ ΠΟ ΠΒΟ ΠΟ Πρ ΒΟ Β] ΘΟ ἢ σὰ θοαθαίθῃ ; 
ΑΘ 5] ΠΡΊΟΥ ΘΥΒΟΠ Θ᾽ ὉΠ 415. τη πμηβπαπ0 τη ὈοΖοϊ ποῦ οἴμοι ιιδρθ- 
ΖΘΙΟΠ πύθῃ ΤΠΔΠΠ, (101 Ὀ]Έ1Ὰ] ἰδὲ ὈΘἸκα 0110}. γο  κθπαπιο. ὃ. Οτσί πηι Οἴο8561ι. 
ἃ, ἃ. ὅρυ, ρ. 498, Τθ. ῥ]θοπαβηιιι5. Δ]1]αἶπὶ ἀ]αϊηδηπᾶπι ἰδῦ ἀθιιπιο ΒΘΠΣ 
ὙΘΥΖΟΙ 110. ἐδυγαυ 158. Π1155 ΠΟΘΙ 7510} ΔιιβΖ οι Ομ ποη ἡ Ὀοαοιύθη,, υὐ]0 τὐὰν- 
Υἱβᾶηῃ -- ὑπερέχειν ῬὨῺΪ] ΤΥ͂, 7, νογρΊ, ἐαυχαραρραμ, [ἀαταγα απ 1. 
ΧΙ, 10, ἐαυταβίαπάαῃ δ. ΧΊΙ, 8; ἀαρορθι Ποὶδϑύ ο5. ΠῚ Ὁ, ὙΠ1Ι, 11 ,γοῖ- 
μαπᾶρῃ βθὶπ᾿. 



ἐάξο 
ΓΙ 

" γἶρτα ἴμ5 αἰβαπᾶληβ: ἐφαὶ᾽ 7α]ν μις] ἩΣΟΝΟ ΣΝ ὙΠ ἤξ 
δαὶ }ανε αἰγιδίνιυ βίο γοῖδὲ σαϊανδιἀοιδ ἴρθα αἱββαι ῥβῖθο, ὡς, θυ: 

: ̓ ς Ζανοϊξαϊοϑ αἴὐα 80 πιαπαρφοὶ, βαϊοὶ γιὲ ἰιυγλγν υἱοὸρΡ, [ὦ- 
"»--- φιβαπαὶ βὲηα. ΡῸΒ Ρὰπ τὴν Ραϊγοῖη Ῥνα "] οῖπ5. τοὐϊ θά; ΝΕ 

τς ἧπ βαῃμοὶ ᾿πρσαπάδηβ Ὀἰο να μ ἃ, Οἱ ἱ ἰπβιαι. τοῖκο ἉΙΡΡὰα πα δες 
ο΄ Ῥαγοίδαϊο σα] ΔΙ Ι Δ6 41 ̓ητηὰ, αὖ ΝοΙκαπἀδίμηααι ὈΪ ΡΟ ΒΠ ΔΙ ἀν ΑΝ 

δι σᾺ 8 αἰπηδαϊι αὖ ᾿πησηὰ ἴῃ ΠΔ δ, 18} π}}} θΔ]Ροΐη ἴδ] Βα η]ὰ 

ὅ τς ᾿πβακαπάϊη 18} αἰβαπαϊη. ἴῃ: ἐφαὶ υἱέορ τὐϑαν 8.071} Ἠιαλι-- 1 π᾿. ὙΠ, ΓΝ ἫΝ 
τς παρ] αὖ 7αἰπαῖπλ αἰρβαπάδηη Ραῦθὶ πὶ δἰμϑιιηῃ ΤΘΙΪΓΘ 781 ἃ Μ.».84.ῦ0 ὁὅῦ 

ἘΣ ἐἰαπν δι) ἢΠἀπιοΙ 8 η) ΘΟΥ ΠΟ ΤΟ] ΘΙ ϑηο5, ὁ] τὰ ΓΟΒΡΟΙ- 

εἰ. ἀουαμῦ ΘΟ τὰ 605 ἀἰοθηίοθ Νιιηαθϊὰ οὐ γοβ 1 βΒθάποῦϊ δ ὁ 
Ν: ος 008. πα αϊδαατη ΡΥ ΠΟΙραη) οὐ 61 ἁαὺ ΡΠ Βᾶθ0- 

᾿-- τὰ" 564 ἰὰγθὰ παρὸ, ααᾶθ Π0η ποΥυϊύ ἰθθθηι, τη] 6 1οὐ] 
τς 5ππΐ. πᾶθο ἀθΐοη ὁπ ΔΟοΙ ναί. ἰτὰθ Ἰοουθ ϑαπῦ; απὰ ἰὴ 

γ6 πηθη 6 πἴ 68. ἱπγ ΘΠ αἴ, ΠΟΘΙ ΠΘμῚ ΡΥΪποΙραη ἀαὺ ῬΠΝΔ11- 

᾿ΒΔΘΟΙΙΠῚ ΟΥ̓ Ια ἴ556. οἱ, Βα! ἄμ ΝΙΟΟάΘΙ 8. Οχ ΘΟΠΒ1110 (0] 
γοποῦαὺ δα οασῃ ποοῖμ, οὐ απ Θοπἤ θη να ΡγῸ νου αῦθ 60Π8- 

ἰοπαϊ οὐ αἰχὶῦ οἷβ Νιμηχαϊα Ἰὸχ ποβίτα ἱπαϊοαῦ Ποιμΐηθη ὃς Ἔτοα 
1115. ἀἰσθηθιθιι5 πΘΙ Ϊπθιὴ. ΡΥ ποίραμη. ἀπὺ ΡΠΔΥ βθουπὶ ὁ16- ἃ 

--.--.ὄἕ ὲ ὄ-0θοόὌΘθὲξ-Ξ-Ό ὲ θΘϑ0 ΚΕ:΄Το-.͵Ὧ-τ- ι΄ ͵.--΄.-ὋἅὌ ωΑΥ..------- -»“σ.-.--͵΄.----“-ς-Ἐ-͵ςςς ἀν 

᾿"--- ὁ. τὴὶρ θαϊγοίη Ῥγαϊτμθῖη5] 5δο Μὸ, Ὁ, 0, Ἡ; ἀϊ6 παμαβ Ὁ τὰ Ὁ 
ὩΝ Βαϊχοῖηβ βγαϊσποίπβ, Τὅῦ)8 ἡ. ὅ8, ΜΡ" τὶρ Ῥαϊἐτοίπβ 'Ῥναϊτ ποῖα. Ῥαμημηο1} 
ῳ 50 ἅϊο παμβοσἘ, ποδί βαπίχια οἱ (Μ, 61). αἴπδμιη} αἴ6. παμἀβο νυ 

ο αἰηθαη, Νοϊκαυάαῖπια} Υ Νεϊκαιάοθπιαιι, 5. σὰ 1,0. ΙΧ, 10. ρΈΡΒ]Υ͂ 
ΒΌΡΙΒ, 5. Ζὰ 1, "ἢ. πιᾶπηδη} Ὦμοὺ ἀδθ γοῦ Ὗ Πῖοι Ζιιροβθύχίθ 5. πηύίοπι. 
ἃ, αἴπθηπη} Μὴ δἰμππη; .,5 ὈΙΘΠΟΡΟΡῚ οὐρὰ Ἰαίος᾽ ὕ΄. 

ἐκ τῶν ἀρχόντων ἐπίστευσεν εἷς αὐτὸν ἢ ἐκ τῶν «Ῥαρισαίων; 49 ἀλλ᾽ 
τ ὕὉ ὁ ὄχλος οὗτος ὁ μὴ γινώσχων τὸν νόμον ἐπιχατάρατοί εἶσιν. οι ΟΑ, 

ΥΘΙσμ  1π πΠΒΘΓΘ ΠῚ οἰΐαί Ὁ: βιὰ -- ΟΑ 570}, Ρῖχο Εδγοῖβαϊο --- ΟΑ Τ8- 
ΤΘΊ8816.. ὁ. ἴῃ Ῥαιηπιοὶ ΠΠπραπ 18} (οΥ βἷπη (65 βΆηΖθη, ἀαγο αἴ6 
ἀγαθοῖο ῬαΥ ΟἹ ΡΙ Δ] Ομ βίσούϊουμ ΒΟ ΟΥ̓] ρῸη. δαΐΖοθ δύ [Ο]ροπάοσ: ἴῃ, 
αἴεβου θομαιϊρέιμπρ, Κοίπου ἄον' τηδομέροη Π8 06 ἂπ ἴππ ρΘΡΊαιΡ, ΟΥ̓ ΘΙΒ6πς 
510 5106). 815 ἰὕρπον, ἦα 14 Ν. ἴπ ἄρον παομῦὺ σὰ ᾿ππὶ ρΘἸκοτητηθη Ὑγ81 ἀπ 
(7οἐχ6) {ν 1ῃπ αὐΐίγαι, τάμγομα ἴοπο θομαιρύθίθη, Κθίπου ἀθυ τηδομ ρθη. 
μαῦθο δὴ ἴππ σορ]αιδύ, πίομῦ Ῥοαοπϊοπᾶ, ἀα88 ἋἸθΒθ6. οἵη ῬΒανιβᾶου. πη 
ΤἈΪΒΗΘΙΥ ὙΓΑΥ τιπιὶ 415 οἰ πΖίρου ἀοΥ παρ  μθροπ αιιϑροΖοί ομηθῦ τιον ἄθπ γϑυ- 
Παομίοι, ἱπάριη ΟΓ ἄρῃ Ἡρυτη ρ]αιθίθ τι. 5, ἡ. Οθχΐπηρ' 1. 1, Ρ. 408 1ᾶθδύ 
ψ10 Τιῦθο ταϊῦ δ Ἰαϊπαῖπη οἴπθπ ἤθιιθη δα ὈΘρΊΠΠΘΏ, ἄθ556Π. Πα ρ νου λατι 
[πὰ β]απάδπϑ βθῖπ 5011. θα] Ὑἱίοῇ ᾿ἀπβὰν 5001} πηδηπδ}} {8}, ΥΗ, 1 μὴ 
ὁ νόμος ἡμῶν χρίγει τὸν ἄνϑρωπον; ἄαταυῇ ἰοἱρὺ ποοῖ ἐὰν μὴ ἀκούσῃ 

Ἵ ̓ 1081 78} 105] 7; ὙΠ; Α7᾽ μὴ καὶ ὑμεῖς πεπλάνησϑε; 48 μή τι 

ἐν τὸ 
ἐν 
» 

τ 

ἊΣ 

τὰς 

ῃ 
᾿ 



7}. ΥΙ, ὅ3 

048 5ΚΟΙΘΙ5 ΥΠ| ἃ. 

ΒΔΓ οἰβαῖο σ ΙΔ] 1 8,, πὶ {γΓ θ] απ δ η5 Ρμαῦθὶ 5ὰ τι 18 ΕΔ ΘΙβα 5 
γὰΒ 78} ΤᾺ ΡΊΠ615 «π|ᾶ4816, 18} Δ1ὴ8 ΤΟΙΚΘ πιϑὑδι κῃ }8. τι βαΐμη 

Τρδα ΡΠ) γὰβ ΘᾺ] Δ] 5. ἔν ΔῈ}1π (781}} ἀπ οαβα ὐαὶ 11 πα 126 
ὉΠ 56] ΘΙΠ5. Δα} ἴπὰ το] πα18. 10 65. πὶ πβΡα]απάδηβ ΡῸ σαβαμῦ 

ΔΠΘΠΟΙΙ αἰραπάδηβ: ἐφωὶ 7α], βὲν τι85 (ὐαἰοϊαΐα ἐ8 9. ειδϑοϊοὶ 
7αἢ) δαῖθυ ῥαίοὶ...... 

(141556,. Π0η οορ]αηΐθ5. 1ΠππΠ| γϑ 1 Ῥ] ΔΙ Βα ΘΠ) ο586. οὗ ἀθοα- 
Ὑ]0Π 61) ΠιάδΘουτ 1) οὐ ἀπ ᾿πύρυ ρούθηθοβ 56] οχ τη816- 

αἸΟ5. ο586. ογθαάθηΐθῃγ ἀοιηϊηο οὐ δ οοπίαϊαμαδτῃη ΠΠ]ΟΥΠΙῊ 
ΘΟ ΟΠ] ΔΙὴ ΡΙῸ 60 ἸΙοᾳφαθηΐθῃη. θα 111 ποὴὰ ο]ογαπίοβ 601- 

ΤΟΡ ΟΠ 61) ΤΟΒΡΟΠἀογαηὐ ἀἰοθαίοθ Ναμη οὐδ ἰὰ 6 ΘΔ] 1]1αθ 
68 ἢ Βουπΐαγθ οὖ νἱὰθ (ρτορῃθίαιῃ ἃ (ἀΔ]1]18 θὰ ΠΟῸῚ 5110 610). 

ἘΑΥΘ15816] 16. ΠαΠαἀβομυ  ΕΔΙοιβαῖθὶ. πὶ {τὰ }] απ δη5] Ὑ πὶ ἔγὰΡ- 
πάσῃ; ἀαθ8 ρᾶγίϊοῖν ᾿ἰδῦύ ἃ πδοο] α 150} ΔΠροΙκ ἰρεδ, 415 Οὐ 1αῖπαὶ σοΡὰπ 
ὙΟΥΠΘΙΡΊΘηΡ6. γα 0158] 50. ἀ1686 ΠΑΠἀβομυβ, πἰοπὺ ταί (1). 14}. αἷπ5] 
Υ 188} βαΐθι αἷῃβ. 1848 ἅι] 50 Υ, 161} ἔθ]Ὁ ἴῃ ὅθι μαη βου, ἀβΡα]απ- 
ἀΔ5] 50 ἅ16 Βαπάβομυι; Μᾶ ΒΡ] α4Π5. 

παρ᾿ αὐτοῦ πρότερον χαὶ γνῷ τί ποιεῖ; ἄδιιον παῦ Ὑ ποοῖ ἰπ ἄθπ ἰοχί 
βοβθίχζὺ: Π1ΡᾺ1 Δα θ15. Πδῦβ 1 {τἄπη ἱτηγηὰ 18} αὐκαπποὶρ ἤγὰ ἰαυ]αϊ. Τ)Δ5 
οἰζαῦ οιθύ ζῶν ἃ ΟἾΠπΘ 1656 γοσύθ οἴπθῃ οΥὑγρ]] θη. βἴππ, αἀοοἢ ἰδύ 
πΙ οὐ ὉΠ ΒΟ ΘΙ ]10Ὴ., 4855 5160 ἀπΓΟΙ. ὙΘΥΒΘ 61. Διιβῆθ] θη, ἀἄδ 516 βοηδύ βρη Ζ 
ὉΡοΥρ ΠΡΟ η. 5οῖη τ τάδ. ἃ: τ] 18} ,Ὑθ θ᾽, 5. Ζὰ Θ41. 1 15. Πππὶ 
ἦι Ρὰ] ΖΦ. ΥἹΙ, ὅ2 μὴ χαὶ σὺ ἐκ τῆς Γαλιλαίας εἶ; ἐρεύνησον καὶ ἴδε 
ὅτε προφήτης ἐκ τῆς Γαλιλαίας οὐχ ἐγείρεται. Ὄϊ6 γοταιθρομοπάθη οσΐθ 
Δα ποΐαπ αἰβαπᾶδλπβ σοι. ΠΟΘ πἰοηῦ σατὰ οἷαί; ἴῃ ΟΑ βἰθιύ ἀκα: 
πα ποΐαπ 18} ἀθΡὺπ ἀπ ἱπημηὰ, Τὐπηΐθη ἅμ τϑομύθη γαπᾶθ ἀἴ86805 Ὀ]αὐδθ5 
ἋοΥ ΠαΠἀβομν βίθηῦ ἄαθ ΖΔΏ]ΖΘΙΟΙ θη. α τε ὅ, (480 [Ο]Ἰΐππι ὁΟ041015 4αᾶ- 
αἀταροβίπηαπι ΧΡ ]Θύπιη 6586 ἱπαϊοαί᾽ ὕ. 



νον ρα ΝΣ 
«ὦ 

ΝΥ 

ὥς, 
᾿ 

ΐὸ σου βοιο. πα 0 

πὰ ΠΟΥ ΒΡ ΘΘΌΘΙ απ οὐααθουῦ νοῦ Μαβδιιδηη (ΕἸ ΡΔ}}- 

ἔα θοκοβ οὔθ αἰ σοι ίβοιιθι Ὀυκαμᾶθη γὸὰ ΝΘΡΘ] πμα ΑΥὙΘ2290, 

οι 1888). 
Ῥῖο σούϑομοι πὐκαμάθη 5μα ἴῃ πο μ ΟΠ 61 ΘΖ ΘΙ Πρ; 

ΥῸΠ ΘΊΌΒΒΘΙ, 18 οὐχ ποῖ ψοπῖρ σον γαϊούοι Ὀοἀθαϊαπρ, 

516 ΖΟΙθῸΠ ἘΠὀΡ (16 σοὐβ 8. ΒρυΆΘΠ6 ππα 50} ἀ05. ἄρ ΠΟ Πθ 

16 θθηΒ, ὑπ γᾶ} ἴῃ ἀ6᾽ τϊῤύο 465. βϑομβύοι 1} Πα οτΐβ, 

αἶθὸ Ζ ΟἷποῚ χοῖδ, ἀἰθ γοὸρ ἀο᾽ ἃρίαβθαμπρ ἃἀθ. ὈΙ6Ιθ61- 

ϑούζαμο ἰαβῦ ὑὰὰ Ζυγοὶ 7 πππάογίθ ΔὈ]Π]οσύ, Υ̓ὰΒ. σαηδομϑῦ 

αἴθ ΒΟΥ ἀπροιύ, 50. ἰϑὺ ἀἴοβὶθθ σοῖῦ Πύρρου 418. ἀϊθ 

ἀο5 Οὐἄοχ Ατρθηίθαβ ἀπ ἀοΥ ΑἸ ΤΟβ πὶ, ΠπϑΙη ΘΗ 1110} 408 

ΘΥβίοσθη, οὐνγαθ ροποῖρῦ, ἀπ τ ιοηῦ ἴῃ ΙΩΘΠΤΘΥΘ. ΖΘΙΟΠΘΗ, 

θοβομθυβ ἴηι 8, ἀὰ5 Ἰοάοοι ΑἸθγ. ΒΒ ἅμη]Π10.. ὈΘΖοιο ποὺ, ἀπά 

ἔπ Ρ γοὸπ ἄρῃ ἄρυῖσοι μα πἀβομγ οι. ἃ0. ὙΥΙΟ σοὺ Βἰπὰ ἀϊθ 

ΒΡΓΔΘΙΠΘΠ 6 ππ θυ 046. Ζ.Α] ἀ16 ὙΘΙΘΟΠΒΙ Πρ γ0 ὁ --ἶ; 

Ὑ16. 816 ἴῃ π|}]}αὰγἱῦ, συἀουῖθ, τηϊν]οῦ τς τη θυ] ἃ γου]ορὺ ἀπὰ 

αἴθ ἀαται5 510} οιροθοπᾶθ ἄμπη] ]οῃ κοὶῦ ἀον Ἰδαῦο ὑυ10ὺ ἃ} 

ἴῃ θη ὈΙθΘΙ Δ ἀβοῃυ θη ΒΘ Κα πη 110 }} σοπαρβαμι ΠΟΙΟΥ͂, ΘΌΘΗΒ0 

ἄον ἀπηκ]ο Ἰαὰὺ ἀθ5 ὃ (ΑἸδιηοᾶδ, Ια. ἁἰαηηπα); [ἢν ἀϊ0 

ΒΟΠ ΔΗ ΚΟπθ ΒΟ ΠΥ ΘΙ θυ 686. 465. πδ58]Π1απὺβ (ἀπ ]8π0, 5.Π|Π0- 

ϑᾶπβ, 5.ΠΠρτιρα 8) Ὀϊούθη. οἰπίρθ 506110η) ἵπὶ Τπιοὰβ Ὀ61069, 

ΒΟ ἄθη ἃ το Οἰακαη ἀα5. γῸὴ ΔΙ Ιβύι]0., ἀρδιιβῦ.} 18 281 

566 αὐθῃῦ; ΔΌΘΙ οἷμθ πθιθ 5ἰαίθ ἀθ᾽ Βρυδο θη] ΟΙΚΘ] Πρ’ 

ῬοΖΘΙ Ομ ποὺ [Ο]σοπᾶ65: 
1) ἀὰ5. Καϊ26 0 ἴῃ αἴαϊκοη, αἰαϊκοΠδ. 
2) ΤΟΙ ππροϑυπημηίο ΚΙᾶπρ 6 ζομ]οϑοι ΠΘΧΙΟΠΒΒΙΠ0Θη 

ππα ἀ65 διιβ᾽ατία 465. δυβίθῃ [6115 (61 οοιηροβῖύα ἰγὰ ἀαΤῸ ἢ 

ΒΒ ΚΟΠ 46. ΒΟ ΠΥ ΘΙ θυ οῖ86. ἀαγροίαη:: σϑ] 1}. πΘθ6η ρΠ- 
Ἰαϊθαΐπι, νον σα]! θα] 211 ΘΙ ΑΥΘΠ ὙΧΔΙ ; ΠΙΘΙ Μ16 ἴπ 50Π- 

71 Ἴ|ρὰ5 (γογρ]. ἀὰ5. 1αῦ. 5 π1ο γ1 415) 5011 ἀΔ5. ἃ] οἴμοι ἀθΠὶ 



“« α΄ ΣῚ ᾷῳ ; ΓΈ ὺυ ΑΔὟῪΣ ἐλλν γου ας ἘΠΕ Έ τι ον ΤΆΔΕ ΤΣ ἀν ἢ Ὑμῶν τ 

ν ; γ᾿ ὲ ᾽ ΟΣ ν τς ΡΝ ἘΞΑ, ἊΝ τε δος ἢ Ἶ β ᾿» ᾿ ᾿ ν ἔα ̓ «᾿ Ἢ "ἂν Ψ φ'υ 

000 16 ρούβομοη υὐκαηάθῃ.. 

.“ Ἰα ο  πἰβοῆθη ὅ ἀπ Π]Π]1Ο θη. ἰαπὖ ΒΟ ΖΘ ΠΘη.; αἰθ8 μορ εβδνν ΤΡΩ͂Ν, 
ΠΔΠΘΠΒΓΟΥΤΠΘῊ πΠῚ}]|6ηδηΐ,, οα61]ππ|5, οπαθτῖδ; ἃπ0ἢ. ἴῃ. ἐράνος 
ἴὰ} ΠΙοοὺ ἀθυθ6}]06 απ νου. Νὰ με ὴ ἸΆΒ56 1 ᾿ς 
ΒΟΠ ΤΟΙ θυ Ιθθη (61 ΑΙ ΤΟΒΙ ΔΙ γΘΥΡ]ΘΙ ΟΠ ΘΗ. 

8) 5 ποι. ΖΘ] 6 Π θη 5 ἰδὺ ΘΟΒΟΒ 6 η ἴῃ: αῆος 
ΠΙᾺ] -ς ἀπύδῃ 1718, γ]]] 8110 Ξεξ γἹ]] 6 05, αἰααῃ, αἰ ΚοΝ ΣῊ ἫΝ 

αἸαΚαῦπι15, ΙΌΓΠΘΙ ἴῃ οπαοιὺ τες οἸἀΔΥΘ 5, πη - 

ὙΠ] Δ Ρ8, Ποβθαὺ τος ΔΒΆ 8108 ἀπ ἴθ θη] 1181} -- 
ΘΔ 1105, ΔΙδημα -- ἃ] ἀο᾽ υὐκαμᾶθ γοῃ Αὐθᾶδον 
ΒάρΘΘ θη δῦ 65. ἴῃ Β.Π])|Δ 1 θα 5., τ] μα, ρου 6 1] 8 οΥ181- 
ἴθ. ΘΘηΒΘΙΡ06η ΔΡΪΔ1] (65. 5. Ζϑίρθπῃ ὑυθδύρ  ΙΒΟ0 6. ΠΔΙΉΘη8- ὙὮ 
[ΟΥΠ]Θη. ΜΥ]6 Δ ΔΙ --- Δα ΠΟΥΒ, ΔΗΒΙ]ΠΠ --- δ βίν 5, ἘΝ 
Ῥαα --Ξ ἈΙΡΆΒΑ]Ρ8, σα 14 τς Καη]αν 5, ΘΟ  Θ Ξε ἈΡΊΤΘΡΒ ΣΡΝΝ 
α. 5. ἡ. θ61 ΒΟΖΖΘΏθοΥροΙ, ἴΠροῚ ἄϊο Α - ΠΟΙ 6. θυ ΒΟ ΙΒΟΠΟΝς 
ὈΡυΔΟΠ6. Ρ. 7 ἢ Βροβομᾶάθτο θοαθιυξαμρ ἰδὲ ἄθῃ ΘΟ βοιθη.. Ἵ 
πη ουβοΠ Π θη ππίαΠαν}, ὙΠ)" 1} ἀπὰ ἄθμη ἀϊακοι ἀθν αὐἰδίθη 

ἀπὐθ ΒΟΥ] ΠΟΙ Ζα] Θρ6Η. τα 
θΙθ56. ΔΡν ΘΙ ΟΠ ΠρΘ. γ0η (61᾽ βρίδοιθ Να]Π]Δ5 ἄϊοπθος ΝΣ 

ΖΔ θΘΎΘΙΒ56 αἰ τ, ἀἀ55. ᾿οὐχίθιθ ἸΏΒ. ἴῃ γ ΘΙ] Π ΠΠΙ ΒΒΙ δ ΒΒΙΘῸ;ς 

ΤῸ] Π Ποῦ τἀπὶ {616 μον τά: δῦ, ΘΠ 8ῈῸἢ 19 ἰιὰῃἀβοθιν -. 

Ἧς ἤθη ἄθη βθο βύθη. 18 Π πη ογ} Ἰλβρηῦξομ, 

Α. 16 υὐκυπᾶθ Ζὰ Νρῶροὶ 

ἰϑὺ ἴτΔ ἸΔἢτ6 501 ἢ) δυβρθϑῦθ!]ῦ, 4180. ἀπἴθι (6. τορίουτιρο τὰ 
465 ΚῦμΙρβ 'ΠΟΌ1]α, Καὶ) χοὶὐ γῸ} ἀθιὴ οἰ αὐ 6 0 (65 ΝΆΒοΒ Ἢ 
ἴῃ ΠὈ]10η, (ΟΓ (61 οβύρουβοιθη ΠΘΙΊΒΟ δ ἢ [1 ἸΠΠΠΊΘΙ οἶπο 
ΘΠ66. τηδοηΐοθ. )}16 φϑβυ ]Π 1] Π 6. (ΠῚ ΘΙ ΒΒ. ΟΙΘ 118) ΟΘΥ σοι- " ῃ 

ΒΌΠ0η ἸΠτοθ δύ. Απαβίαϑια (8 0} 1510 σούοθ βαποῦθ ἀπαϑ αδῖο,. ̓  
Θο]οβῖθ Ἰθρὶβ. βου Πουτ βαποῦθ δηδβύαβ6) χὰ Τανθηπα, Πα δος 
ΒΟ] οἴπθῖη Ῥούγτιβ Π)ΟΙΌΠΒΟΙ οἷη ΔΠ]ΘΠΘη. γὺὴ 120 ΒΘΠΠΠΠΠρΌΠ 

(5011 Δα1 61) Διο ΠΟ Π.λ6η ; (ἃ [} {Γθύθη. 5160. 1Πη} οἷἢ ἈΠ ̓ 
βύϊοῖς, δοῦ πποῖδθ οἰ ηθ5. τη 8150] η 105. (Ρ]68, ΘΟ ΐΒο.. τ 
ἑαϊγ8) ἃ}, δὴ νοῦ 180. 50 Προ, ἀπ ΡοκΚοιηηθη 00 50}}1- ἐὶ 
Ἰππρθ ΠΟΙ ΔΙΒΡΌΖΑΠ]ν. ΕΌΙσΟΠ 65. 5ἰ μα αἰθ πᾶμηθη. (οΥ ροὺ 

ΒΟΠ6η. σα  ΠΟΠΘ ἢ : ἘΠῚ ΥΟΥΒΊΙ5. ΟΙοτι5. 14 οϑὗ 

Ὦ Ναοῖν Μαυῖπὶ Τὸ ραρὶγι αἰρΙομιαιοὶ, ἄοιη Ῥονύχ μοϊϑεϊταταΐθ. 
ἄθυ' πσ]χιπ9 Πιοἰβδῦ 65. ἅπη 50] 1550 ἀούπιπι. ἀἴὰο οἵ ἀθοῖθ8. ρῸ (Ροϑι οοπβαϊαίυ κι). ἡ 
5β61 (5 ργαβου 01), ἀπα ἀἰοθου Βα ΡΥ ΒΟΥ ρὕα 5. 5011 θαΒΙΠλιι5. 56 ῖπ, 

{ Μ᾽ 
ἊΝ 

ἩΛΙΣΨΕΙΣ 



᾿ ἀμαΐιοὶ {πο} 1ὰ τυ] οὗ βἰ μα 118 ΒΡΟ 46]. οοβθ]α οὐ 178 

Ο ραδου ποβθαῦ οὐ θοποπαίαβ πϑίϊα}}}. ἀπ]]]ανὺ οὐ τη] ἃ ΠΟ 18. 

Ε΄ τ Αλῃ 50Ώ1υ586 ον πὐκαμάθ βύθμθη. αἴθ χὰ] ΓΘ] ΟΠ 6 ἢ. τιηὖθ1"- 

ς ΒΡΓΔΟΙΘ, γι ἀθπθῃ (10 φ Οὐ ΒΟ] 0) ὨΙΟΥ͂ γο δύ! νυ ]θ 6 }- 

τ ΠῚ Βιπὰ: 

Β τ ΙΚ Ῥαρὰ πῇ παντὶ αἀδιηϊἀὰ παάδι τηθῖπαὶ 7811 ἃ π6- 

ΝΠ ΒΚΠΠΙΡ 8 τἼκ 781 ΤΔαγ 5. Ραΐγηι Καγίβ)υ. τη} ἀἰϊαϊκαπὰ 

᾿ς καἰαιποάα πμβαγαμημηὰ ἄτι Δ} 11} ΘᾺ] αἰ γαηὺ πηϑαγαΐμη ἀπα- 

τς ΒΘΙΠΠΠῚ 5ΚΠΠΠΙΟ Π5 ΤᾺ γα} ΡΐΖο βαΐυο 
ἐς: βίσηθθη - Υἱ δα] ῬΓΔΘΒΌΪ 5801 υϑηαϊ ον ααὶ ἰδοΐο)- 

ο ἴδ ἱπαθο Πα Θου]ΟΥτ ἢ 5.50 66. πὸ ροΟύα!ὑ βἰθμη [θοϊέ 

Ἢ Ὲ Ἰκ βαμ)α τ θὰ5 ἀϊακοι. παιάαι. τποῖπαὶ αὐπιο111. }ι 
ΟΠ πομμ ΒΚΠΠσοΔη5. .. [.ἢ ἔα 5. Ραϊτ ἢ καγ β] ἢ τὰ} ἀϊὰ- 

ἐν ̓Κοπὰ αἰαπιοῦς, ἀπβαγατησηα 78} πλΐρ σὩΠ] αἰ αΐπι ἀπιϑα αἴτῃ ἃπᾶ- 

πΘΠμτ 5ΚΥΠΙσσΔΠ5 τ. γα} Ρῖ26 βαΐγθ 
ι- - ΘΡῸ ρούμι 5. 1805 ΔΙ 1516. οούϊοθ βδηοῦθ ἀπ βῥα 518 

᾿ς πὸ ᾿πβοΠαὔπιπη ὁ05510}18. ὙΠ ΟΠ ἴδαι16 οὐ ἀοὐπ θη τη Ρα 15 

ἫΝ ΒΒΓΟΙΓΙ ΟἿΠῚ ΟΙΏΠΪθ5. σα 80 ΡοΥ πο θὰ ἃ ΠΘ 116] 5515 
᾿ ΘΟ πον ἐϊ5 16] ΘΟΠΙΠΙ Πἰ β0γ15. 618. ἰμοίμην ἐϊ0ῖ 5500 ροίτο ἂν 
Δοῖα Θοπραγαίου! δ οἸηηΐα βθύα Τ6]ΘΡῚ ΘΟμΒθηβὺ οὐ δι 8 1108] 

τὴ οὗ (οδβύθβ πα βΒιΒΟ  )ογθηῦ ῬΑ ΘΙ ΟΟΠΤΟΡαΪπη5. οὗ ΡΠ Θ 70) 
ΓΝ 

γι 
ο΄. τπβία μα γ}} ΡΟΣ ἄθν 26116, ΤΣ γΟ]]Κοταπιθι ἀου ]10}. [5 Θηύβρτος- 

Ο οΠοπᾶθ ορίτιξ οὔθν ορίατιῦ πὶ Ἰαὐθιπίβομοη ἰοχύ ἰϑῦ ΟΠΘΠΡαΓ πὰ οἷπὸ 
ἯΙ ὙΘΥΒ τη] 6] ππηρ Ὧθ5 ποίατα Ποιιβάραϊ!, ἄοὺ ἀθ5. Οοὐβομθη τππἰκαπαϊρ γᾶν, 

Ἤρτ ΘΥβίθ (011 (θθ πᾶιηθηβ. δύ ἄυπϊκοῖ, ἄγ φιυθὶΐθ ομὐπᾶϊῦ ἄρῃ βἰδιητ 
2 --. αυδηϊάα] [τ αἰτηο!]ᾶα. ἀϊαϊκτιπα] 418. ΠοΙΠΙ ΠΥ ΟΥΒΟΠοΙηὐ αἴὰ- 
ρα, αἷδ ἀαίΐν ἀϊακομπα πἀπᾷ ἀϊαϊτιιπα, θ6Ὶ Ὑυ1ῆ1α πὰν ἀϊαϊζαθιηιι5. τπθἃ- 
᾿ χαιηπηα] τηᾶ ὮΌΘΙ (θ᾽ Ζ6116. ἅδι} ἄθι ᾿ἀοιτοῖδοΣ Ὑ] ον ποθ. ᾿υυ 10} α10 

᾿ς Ἰοίχίο 5106 γον ΑἸαπιοάδ ταϊῦ ἄθιη [ο]ροπᾶθη ἃ. ρα] θὰ] πὰν ΡΆΒ]αΙθα 
᾿ Υοτμαπάθῃ; 4180 τηδρ] ΠΥ οἶ86. ΡΠ] ΔΙ] ᾶτη. δαῖν6} ΠΣ Ὧα5 5. δύ ΟΥ̓ΒΆ]ΡΟΠ, 
Ὁ βία τ] 88] 1α΄. 50 ΠΙ ΟΥ̓ὙἸ ἀπ5.; ἄθυβ6 1086 Πᾶπι6 Θυβομοὶπί ἴῃ θη τ δύ Οὐ ΒΟ ΠΘ 
᾿ φοποϊ]! ἐπαούοπι (ΒοΖΖθηθοῦρον ἡ. 11): Βαπίοίτοα, Βϑτιπὶοίγοιβ, δι γΘα 8, 
 ἀπᾷ Ιαυίοίο Βα Π] ΓΙ βαβ, σόοθοὶ -αθ ψὶ6 ἴῃ ἐφίαπιαθ, ΖΑΚκατῖθα, Απάτγαϊδβ 
τ τι. ἃ., ΥἹΘΙ ΘΙ δυο ἴῃ Ὑυ]ῆ]α5, οἷπθ πδαθηξόττα (65. ποιηϊπεύγ (0. 
ΒΟΥ ΔΘ ΘΝ. τηδ βου] πᾶ 561 Καηη. [015] 1{Σ ἴαυγ}Ρ158. ἃ]απηοαα] 418. ἅτ 
Ἢ Θπᾶθ ἴον Ζ6116 δύ ἀΡρουῖβ8θηι. 5Κ11Π1 0 σ8 5] 11 πο ῃῦ την γον παηά θη, 

ν. 

ΟΥοα οἴποιηι ἃ Κοίπθ Βραγ σὰ ὈΘΙΊΘΙ ΚοΠ, 

ρρεῆνν) ΑἿ ἰδ ἀδημιὺν ῬΓΔΟΒΙΒ. θα πἸδρυ ἀα8 (Ἰα 08 Ρούττι5 ᾿ : 

βαθάϊαος ἘΠῚ ]Π]αν Ὁ οὐ Ῥα] 18 ΟἸοΥ]οῖ. ποὺ, πὸ οὗ πη ῖ} 8 οὐ 

ΒΟΥ, συμ [611 ἴπ Οὐ ΒΟΠΘ., ΖῈ1Ὶ [611 ἴῃ Ἰαϊοϊπίβομου. 

Ὁ : ΡΠ ἢ ΜΆΣΙπΙ πηὰ Μαββιπᾶπῃ ορίατι!; ἵπι Μαβδηπα πη ΒΟ Π6η ΓΔΟΡΙτμ116. ἰν. 

νὰ τὰς 



652 Ὅ1ο ροίίβοπθη ασκαπάθρῃ. 

ὀθηῦα οοἰορτηΐα 501]1405 1ἃ οϑὺ ὀθηθαμ ὉἰΡΊΠΝ ΓΘ Οϑα 06 
ἃθέοα ΔοΟΘΡίβ86. ρυοῆίοιηαν οὐ πππὸ ἀ6 ῬγθβΘαὐ ἃ]105 βοχᾶ- 

οἰηα βοίϊαοβ ῬΘΥΟΙ ρ ΠΉΠ8. δ... 

ΒΙΘΉΠΠ - ὉΠ αΥν ΟἸΟΥΙΟΙ 585] ποπαϊθου]β ααἱ [δοϊθπέθ. 
1ππι601}}Π{ῦ6 ΟΟἸ]ΟΙΠ] ΒΌΒΟΙΌΘΙΘ πὸ ρούα! Ὁ ΙάΘοα 6. ΒΘ Π ΠῚ 

ἴοροτί. , 

Ἐβ [ΟἸΘΘη α16. πη θυβο "6 65. ῬΔΌΪτ5. ΟἸΘΥΊΟΙΙΒ ΘΟ] 6 5ἷ8 

Ιθρὴβ σΟὐΠΟΥΊη 5οὰ ἃπδβίαβιθ, 405 Ῥοίτιβ ἀθίθηβοι., (65 ππ1]- 
Ἰἰοπαπῦ, ἄθ5. 1ρῖ]α, ἀθ8. ὑποαά!]α ΟΙοΥΐοιιΒ. ΘΟ] 6518. 55 Ἰ6ΡῚ5 βῸ- 
ΠΟΙ ΠῚ 566 ἀηδδίδϑίθ., 50 Δ Πη 

κι τπου]α ὈΟΪΚαΙ οῖ5. παπᾶδα τηθῖηδϊὶ αἰπη6 1148, 18} ΔΠ4Π6- 

γηϑθην, 51ΠΠσ Δ Π5. .7. 78} [Δα 0} 15. Ραΐτἢ Καγύβ)ομ. 18} πη} } αϊὰ- 
καθὰ αἰαταοᾶς, ππβαιδιηηηᾶ 7811 τὴ ΘΠ] ΔΙ ὈΪτὴ ἀπϑαγαΐμη ἃπα- 

ΠΘΙΠΤΠη 5 ὐ  οα5. 07. Κ. γαῖν ΡΐΖ6. 5αῖνθ. 
Ναμ [Ὁ]σθη α16 βίσρῃδ -ἰ βἰπ 1118 18. ΒΡΟΘΘΙ βδύδθ Ὀαβὶ-- 

ἸΙοᾶ8 Οὐ ΠΟΥ πὶ, ΘΟΒΌΠΔΠἾ5 πβύϊ 71} βδύαθ θΒΠ1Θὰ 6. ΘΟ Οὐ ΠΟΥΈΙΩ, 
ΟἾΔ6171 πϑύϊαυ!ϊ, οαδουῦ τπιϑύϊα 111, Πποβθαῦ ὉβΌ] 11, Ὀθηθμδί 

ὉΠ]]]Ὸ 117] ἃ ΡΟΥ ΟΣ 26116; βύθῃύ ἔν ὙΠΠΆΤΘΡ5, ἀμα ὙΠΙνᾶς,; ἀαΒ 
απ]αιίοπᾶθ ν ἰπὶ Οοὐϊδομοι Παύίθ οἴμοι γομι αὐ θ ἴβομθπ Υ ΔΌΜΘΙΟΠΘ πάθῃ. 
ἸΠδηρ᾽, ἀλποῦ απ, 5. Πιθίυ ἢ. ΑἸΒΒΡΥΔΟΝΘ ἀθ5. Οὐ βόμοη Ὁ. 77. 1)85 ἅἃ8-. 
Ἰαπίοπαθ ὑ --Ρ ᾿ᾶβθυ ἄν Ἰούχίοσοθ 416 ΔΌΒΒΡΤΆΘ 6. οἶπθ5 φϑμαποπίοπ ᾧ᾿ 
ΘΙ ΚΘημ6η, ΠΙρίσο. Ὁ. 1. τ 1]Π10π8η0] τς ὙΠ1Πάαπδη 5, Πα ὙΠ παπᾶς 
ΔΆ] 6 πα ἰδὲ ἀκ 5. νουάορροὶίθ 1. [πῃ ἄσπι ΟὈΘη Δι ρ ΘΠ στ ύοη ὙΘΥΖΟΙ ΟΠ 18 (ΟΣ 
πᾶιηθῃ Ποὶδδὺ ΟΔΟΥ Τπᾶπη ΜΊΠΉ715, ὑγῶϑ 1ΟἿ. ΤῊΣ 815 ὈΘΙΠΔΙηθ ἢ ἄθηϊκθ; 65 δύ 
ποῦ δὺ5 ἄθηῃ Πιαὐθ πίθοιο, ΟΠ θη ἅτ ἄθιη (Οὐ Βοῃθη. Ζὰ οὐκ ἄγοι Ξε 
τα ηΠ1115. (Βα κα]5, Ὑϑίπα]8, 514}118) ἀπᾶ Ὀράοαίού μνήμων, ὙΡ1. βΜΙΩΡΙ. 
1Ρ114] βομοῖηύ. ἀθπὶ θ6ὶ Ῥϊοίτο. Ὁ. 80. Δηρο γίθη. πᾶπιθῃ ἘΠ Ρ11ὰ σὰ οηΐ- 
ΒΡΥΘΟΠΘΗ; ἀΟΟἢ Ἰἰθρὲ δ ΤρρΊΪα πᾶμθ. Ταπθῦθη ἔην ἄθυβ610 6. τᾶ Π 
ἄοπ ὈΙΡ]ΙΒΟ6π. πᾶτηθη ΠδμΐΠ61. {ποι 114] τς ῬΙμαα11α, ὅθ} ἴπ ἀθπ ὁ0π- 
οἸΠἸοπαοίοῃ ΒοΖΖ. Ὁ. 12. τηθ1114] α΄. τηΐτ]οα, ψῖθ ὈΙοίσ!οἢ Ὁ. 80, ῬοΖΖθη- 
ῬΟΥΡῸΥ Ρ. 9 Ερίοα υπᾷ Ἐρ11α, Ζυγοὶ ἀθιηϊπα νυ θη. ἀ658010 6. ΠΔΙΏΘΗΒ, 
γρ]. Ὅ61 Βδίαγ!ς αἴθ Ἰζοβοπᾶπιθη ον Οοτμπᾶποι Ὁ. ὅ06 ΤΠΘΟΩ1]ὰ --- ΤΠοοᾶο- 
ἰχσυαϊθ, Οὐαϊϊο --ς Οοἀοίτοδιθ, ὑπ Ῥϑπηΐκο ππᾷ ΒΘΠΠΟ]ηιι5. ἐν Βουπ-ς 
μαγτᾷ Ρ. 62. 68; δον ἀα5 ΔΙΌΟΥ ΒΟΙΟΊΟΥ ἔοττμθη 1014. Ρ. 99. ΝΙΟΏΙ ἀππιῦρ- 
1101} 150, ἀα85 Μοῦ]α, Μογΐοα γουϊκ υζιιηροη. ἃι5. οἴποῖη θυ ΖΒ] σΘ ΟΠ 6 ἢ 
αὐ ἸΉΟΥΒ, ΤΗῚ ΔΌΒΡΌΠΟΠθη ρΟὐΒΟΠοΝ. ΠΔΠΘΠΝ ὙΆΤΘΏ, ἄθβδθθη Οὐδέ 001] 
ΔΌΡΟ ΜΟΥ. Ὑγθ, γοΓρ]. δίαυκ ρ. 91. Ρ. 12. 5.011 η18] Ια θη] οὐοΥ 
Κι θ]Παὐ ὙοΙρΡ]. Βιπάναϊα ὈΙοίυιοἢ Ρ. 96, ΔΡῸῚ ΒΙΠαΙρῚΒ τος ΑΥΤΡαροῖ8,. 
Βιπαυῖίιι5. --- Θιγιηβαγίί5 ΒοΖΖοηΡ. Ρ. 11. 5Βροᾶο1}] ἀἴθθ ποοῖι πίομῦ δαΐ-. 
ροϊ]ἄσίο χοῦ θοΖϑι ποθ οἷπθ ρο βυ 90 τυ ἴσαθ. δοβἑ! 15] -- Ἱζαδία. ᾿ 
ῬΙρίυΙοἢ. Ρ. 10, νρῖ. αἴθ νου β]πηρ' γὸπ τ ἀπᾷ ὁ ἴπ πΒ{1αγ}1. ριιο]]}} 
ποιη. σα οἸ7 15 τας Οτιἄα] 05. ρον !} Οὐἄαγο 5, ΒΟ υγ υ]]10}ν --- αὐπᾶδα- ει 
γ005. Ποβθαι] --- Αμβαθα]θ8; ἀἀ5. ἀη]ασύθηαο ἢ ἰδ σὸπ ἄθπι {180 θα. ' 
ΒΟΏΤΟΙΌΟΙ Ζιροδοίζί, ψῖθ Ὀοὶ Βοζζθῃρ. Ρ. 10 ἴπ Ἡοτιποίνθαυβ, Ηοάοαρταβ ἧ 



Ῥῖο ΠΥ ΎΝΕΣ τῆλ τεῆς 

ἰν ἀἴὸ παπιθ 5ἰπα σοὸπὶ ποία ΟΘΒΟΒΤΊΘΡΘΗ, Ὑ τὸς 
6] δ Θοπαπΐοη. ποι ΒΟ, ΣΟΙ θη Κοπηΐθη, βούδηπ,. 

'κ νἰπατῖρ ΒοκΚαγοὶβ παπᾶδαι τηθὶπαὶ απο] 1 1811 ἀρ εἶη6- ΔΌΣ 
" “77" να: κἷτι δ . . : . . 

ρεὴὲ 5 ΚΙ ΠἸσπσαη5. .1. 18} Δαν} 158. ΡαΪν} Κανύβ]οι. 18} γι} αἱα- 

 ἀιρνα ἃϊατηοᾶα ππϑαγα πη ἢ τ} ΘᾺ ] ΔΙ] τιηϑαγαῦϑο ἼΩΝ 

Εϊπο Ἰοῦχίο ππέθυβ ιν ἀ68. Οθοη. σοπαπηΐθη ΜΆ] ΠΘ.5 ἜΑ 

ΒΟ ο᾽ηῦ ἈΡΟΟΥ 556 Π. Ζιι 561}. : ἀρ 

᾿ κε ᾿ 

» Β. Ὅϊὸ υὐκαηᾶο γὸμ ΑΥ6ΖΖΟ 
ἧς " 

ἰδὲ πἰομῦ τ ἢ} γουπαπάθη ππα ΠῸΠ [ἢ ΘΙ Π6ΠῚ ἘΠΡΘΠΔΊΘΗ [408]- ὙΥ ΤΝΝ 
ΟΤΏΪΠ6 ἀπ ἁρθάτποικ γοὴ ΠῸΠ ΤΟ ]Ρ.]ΟΠ65. δηθὰ. ΟΥ̓] θη, ἜΝ 

ΠΟΥ ΒΟ ΟΠ Θ γ0ὺὴ (ΔΟΙΪ ἴῃ ΕἸΟΓΘη. 1751. 5ἴῖο βοβαρίθ, (888 

ἀον αἰακομῦι5 ΟΠ ἂμ ἄρῃ αἰ Κοπι8 ΑἸδιηοα Ὑἱοῖ ἀποῖδθ 
ἀθ5. Ἰαπᾶρσαξοβ (Δ Δ]]ατα ἀπὶ 188 ρΌ] ΒΟ Β1]Π1ηρ 6 νουκαι! 
μαῦρο. Ναν αἴθ ππίουβο τ ἀ65. νουκάπ!ουβ δῦ οὐ πα]ύθη, α16 

(65 ΑἸαιηοα παϊίο Τοπὶ πίομῦ τηϊξ ΔΌΡΘΒΟΠΤΊΘ θη, ἀηα 516 
ἰδὲ πὰῃ, ΜΠ 65 βοποίηῦ, ὉΠΜΙΔΘΙ ΤΙ ΠΡΊΟ. γου]οσθη. [0 
Ιλ586. ΠῈῚ 416. σοὔ ΒΟ 6. πηδουβο Ὁ [Ὁ]Ο 6, ἴῃ ἀΟΥ 26 116 Π8}- 

ος [ΟΠ ππηρ 465 [ΔΟΒΊΠ1]16 γοη ΟΠ]: 

Ε. 1κ στὰ} “ἀκα Ρὸ [γταρδαμίαθο- 

Ξε - Αὐάδγνδκτβ, Ηοβίγυ διι5 -α- Ατιβίσαν δ; Ο5 τος Δη5, Μ1Ὸ ἴῃ ΟΒ11]ο -- - Δη- 
5114 ὈΙοίσιοἢ Ὁ. 82, γϑγρ]. δἰ ποιηθμη τες δἰ πδιηηδῆππ 1,. Μογοῦ Ὁ. 680, 
πη ἀὰβ ὁ ἴπ πιοᾶδ- 1014, Ὁ. 615. [π᾿ θοζιρ αὐ θαΐ 5βἰπλῖηο 10} ὮΡΘΥΘΙη 
τηῖξ ΒοΖΖοηῦ. Ρ. 11, ἄθγ ϑιβεθαᾷ --- ΚΙ ρΊ51041}5. δηβοίχί. β.Κ Πρ πρη85] 

ΟΖ 5ΒΚΠΠρσ.ΠΒ ΡΝ 5 ΠΠ]ηρστ8. γαῖ 126] ἔν ναῖὶῦρ ΡῖΖθ. 61 υπίουϑίθ 
᾿ς ἘΕ]] ἄοε ῬΑΡΥΓΤΊΒΙΟΪ16, (ΘΓ ὙΘΙΙΌΤΘΠ δύ, δηὐμΐθ]0 Ὸ] ἅϊθ6 ἀθέου ΒΟ ΤΠ ἀ65 
Ο Μαϊάρβοαβ, ἄοββοη πᾶπιο ΘὈΘΠ 4115 ρΟὐ 50}. 1δῦ, ὙΘΠΠΡΊΘΙΘΙ Πὰν 416 Ὀθᾶθα- ὶ 

Ο ἔππηρ ἀ65 χυγοϊίοῃ (6115 -ς- Ῥῖπ8 ὉΠΖΎΥΘΙ ΟΠ δῦ; ἀ0᾽ οὐβίθ 11θρὲ ἃ 0} ἴῃ Ν 
᾿ς Μαϊατίουβ (ἀταῖ Αμὰ ΒΡτδομβομαίζ ΠΕ Ρ. 122) γοῦ υπᾷ ἰδὖ γἱθ]] θ᾽ ον Ξε 
ἮΝ ΠΆΠΑ] δηζιιδοίζθῃ. ριάῖ]}} 80 485 [λοβίτη116, ἀ16 Ἰαΐθι μἼΒοΠ 6. πη ο ΒΟ τ] - 
Οἴθπ ππᾶ ἀογ ἰοχί ἀογΓ ατϊτιπᾶθ ρια!] θα, ᾿ξυᾶπονο πα ρυάπιπο; δα 

ο΄ ΚΙ ΠοΡτ5 πᾶ στα!]]οθὸ βύϊχίο Μαββιηδππ βθῖπ πἰοῃῦ ἀπν Δ ῃ ΒΟ ΘΙ Π]10Π.65 
τ᾿ Οὐάϊαῖν, ἄδθ τπὰπ τηῖῤ ΤΠΘΟ]αΙρ μὰ ἀπ Παραϊαῖρμυ8 (ὈΙοίτῖοι ᾿. 54) 

Βεΐοσθη Καππίο. {γα θαπ μέα θα} Τιὅθο (Ὁ]Η165 1. ῥ. ΧἼΙΠ) πο] 6 ἐο]οη: 
ἐγαραππέα Ὀοκα, πη ρογβοίσζίο:; οροὸ Οὐδ] ἀϊδοοπὰβ πᾶ600 γοπαϊαϊ. 

ΠΡΟ Ππι ἃ τὴ ἰθοῖ Ε{0] ἀΐδοοπο ΑἸαιποᾶο; ᾳυαξίιον ἀποῖαβ Γαπα] ΟΔΟΔΙ]ΑΥῚ 
᾿ς θῇ Βο]1405 ΟΧΧΧΊΠΙ δοοορὶ οὖ βιῦβουρδι. ἘΙομύρ Μαββιηδηπ: 6ρῸ (. 

ο΄ (Ἰδοοπηβ Ποὺ ᾿πβίχιπηθπίαμη γϑηα]]οπῖ8 ἃ πη ἴθοὶ {101 ἀΐϊδοοπο ΑἸαπιοά 
"ὦ παδίίαοῦ πποϊάτιιη ἔππὰϊ (Δ ΡΑ]]αγῖαθ οὐ 58501409 ΟΧΧΧΙΠΙ δοοορὶ οὐ βὰῦ- 
τ. 5οχῖρϑι; ἔγδτη τηΐῖβ Ὁ]61ὺ ἔγθ] 16 ἃ 0) 80. ἀπη]κο]. 

Ψ' .Ν 

μὴ 



πο ΞΕ ΡΣ 
ΣῊ μΝ Γῇ 

ἊΣ ΕΟ ΝΣ πδὶ 
61 μδ᾽ " ν Ν 

ΗΝ Σ οςς Κᾷ ἴδ τηἷ5 σαγϑηηΐα Ρὰ15 “ αἸΠι᾿ 
εξ, δ]αιηοῦα ΠάγοΙ ππκαπο ππρ-᾿ 

515. Κα ΠΥ] 18} 5. Π]ΠΟ ΘᾺ 
τ] ΔηαΠ8 ΠῚ 141} πη 6168. 

τιρ] 7887 πὶ [Ἀ0511|116 σἹοΟΙ Ομ. θυ Ἰούχίθ Ὀπο βία]. οἴπϑηι Ἰαὐθί 186 
Α, ἄορι Θ΄θὺ 6 αἷβ. 5 (Τῦθθ πποῖ88). Ὠπρβῖ5] βΒομθῖ ΠΣ] ΘΠ Πρ Θ6 16 
Τιῦθ6 1πὶ ΟἸοββα νουρ]οιοηῦ ἂρ. Παρ. ᾿ ΝᾺ 

.Ἅ ς Εἶχα 

Σ ὄὅῳ 
ν» ὅ 

- "ἐς 

᾿ 

Πα]]ο, Βυο νἀ τιιοϊκονοί 405 Ὑγ8 ϑμμαιιβοϑ..ς ὙΦΈΡΝ 
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